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ت�صدرت ال�صناعة الدوائية يف اأمريكا ال�صناعات االأخرى يف 
االإنفاق على البحث والتط�ير بن�صبة 

 
ومببلغ ي�صل اإىل

 مليار دوالر �صن�يًا.

28.1%

48.4

هذا ه� رقم ع�ص�يتي يف اجلمعية, والي�م بف�صل اهلل جتاوز 
عدد اأع�صاء اجلمعية �صعف هذا الرقم. وهذا ه� تاريخ هذا 
العام, وها هي اجلمعية الي�م تتخطى عتبة االثنني وع�صرين 
الدرا�صة,  اأيام  منذ  اجلمعية  جلان  يف  عملت  وقد  عامًا. 
من  كثريًا  وعا�صرت  فعالياتها,  من  العديد  يف  و�صاركت 
الزمالء. اإال اأين راأيت يف جتربتي املحدودة هذه اأن اجلمعية 
واأن  العالقة,  وح�صن  والتكاتف  باالجتماع  اإال  ثمارها  ت�ؤتي  ال 
من راهن�ا على اإق�صاء غريهم اكت�وا بهذه النار نف�صها حني 

زال عنهم ال�ص�جلان.
وحتقيق  العامة  للم�صلحة  املتجردة  والروؤية  ال�فاق  طلب  اإن 
االأهداف بعيدًا عن النظرة ال�صخ�صية واملنفعة الذاتية ه� ما 
يحقق االإجنازات للجمعية, وبقدر ما كانت هذه الروح م�ج�دة 

ازدهرت اجلمعية وزاد عطاوؤها. 
لقد اآن لنا اأن نحطم االأ�ص�ار التي تف�صل بيننا واأن مند اأيدينا 
اإىل بع�صنا, فنحن مع�صر ال�صيادلة جمتمع �صغري ال يحتمل 
ت�صتت اجله�د وتفرق الكلمة, ونحن اأح�ج ما نك�ن اإىل االحتاد 

ففيه الق�ة. ولنجعل من 2009 عامًا لل�فاق.
العام 2009,  اأطلعكم عليه قمنا به مع بداية هذا  اآخر  �صيء 
اأننا نقلنا اعتبارًا من هذا العدد باب االأخبار من جملة  وه� 
)ال�صيديل( اإىل اإ�صدار جديد للجمعية, وهي ن�صرة )�صفحات 
املرحلة  يف  املجلة  مع  متزامنة  �صت�صدر  التي  �صيدالنية(, 
لتك�ن  اهلل  باإذن  با�صتمرار  �صدورها  وترية  و�صتزيد  االأوىل, 
ل�صانًا ناطقًا باأخباركم ووعاء ناقاًل الأحدث امل�صتجدات لكم. 
اأما )ال�صيديل( ف�صتبقى كما عهدمت�ها قريبة من هم�مكم 
التي  امل�اد  من  املزيد  الإ�صافة  و�صن�صعى  ل�ص�ؤونكم,  ومناق�صة 
تعنى بالتثقيف الدوائي للمجتمع متهيدًا لط�ر تط�يري اأق�ى 

بحل�ل العام القادم 2010, واإن غدًا لناظره لقريب.

2009

اأن  اإال  ا�صتعاله,  عن  الناجم  اللهب  وت�ا�صع  حجمه  �صغر  مع 
اأن  ولك  للب�صرية.  مفيدًا  اخرتاعًا  يزال  وال  كان  الثقاب  ع�د 
تت�ص�ر كيف كانت �صع�بة احل�ص�ل على م�صدر لالإ�صعال قبل 

اخرتاعه. 

اأول  اإن  اإال  الثقاب منذ عام 1680م,  اإنتاج ع�د  التفكري يف  بداأ 
ج�ن  الربيطاين  ال�صيديل  يد  على  كانت  له  ناجحة  جتربة 
ووكر عام 1827م, حينما اأنتج اأع�ادًا ط�ل ال�احد منها نح� 8 
�صنتمرتات, ومغطاة عند طرفها مبادة كربيتيد االإثمد وكل�رات 
الب�تا�س وال�صمغ. وي�صتعل هذا الع�د عند حكه على ورق رملي 
ت�صكل  و�صرارات  لهب  عنه  لي�صدر  ال�صقل,  ورق  ي�صبه  خ�صن 

م�صدرًا جيدًا لال�صتعال.

الب�صر  حياة  اإثراء  على  قدرتهم  دومًا  ال�صيادلة  يثبت  وهكذا 
باخرتاعات من واقع عل�مهم وجتاربهم.

امل�صدر: جملة القافلة, �صبتمرب-اأكت�بر 2008

الصيادلة اخرتعوا عود الثقاب
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بري�صة يزيد احلارثي -�صيديل مب�صت�صفى الريا�س الع�صكري

       أشياء
 التعرفها عن 

البكترييا
العلمية  املجلة  حتدت   ,2008 دي�صمرب  يف  ال�صادر  عددها  يف 
Discover قارئها اأن يك�ن على معرفة بـ 20 حقيقة علمية ح�ل 

البكترييا... هنا نعر�س لك بع�صًا منها دون اأن نتحداك:

1- تف�ق البكترييا بخ�ص�بتها �صائر املخل�قات احلية على االأر�س 
باأكرث من خم�صة ملي�ن ترلي�ن ترلي�ن مرة.

ا�صمها  املحيطات  يف  تعي�س  التي  البكترييا  من  ن�ع  ي�جد   -2
Pseudomonas natriegens ميكنها اأن تبداأ يف التكاثر بعد 
والدتها بع�صر دقائق, وخالل خم�س �صاعات ميكن للخلية ال�احدة 

نظريًا اأن تت�صاعف اإىل اأكرث من مليار خلية.
3- البكترييا هي اأقدم خمل�ق حي معروف على وجه االأر�س, اإذ 

تع�د اإىل اأكرث من 3.5 مليار عام.
4- ال زال هناك عدد �صخم من اأن�اع البكترييا مل يتم اكت�صافه 
يف   2003 عام  فنرت  يدعى  عامل  بها  قام  علمية  رحلة  ففي  بعد. 
اأعايل البحار وحلل املياه وجد اأكرث من ملي�ن ن�ع من البكترييا 

مل ي�صبق روؤيتها.
5- يف ج�صمك, يتف�ق عدد اخلاليا البكتريية اخلاليا 

الب�صرية بـ 10 مرات على االأقل.
6- ميكن لبكترييا E. coli اأن ترحل خالل ثانية واحدة 
م�صافة تتجاوز حجمها بـ 25 مرة, وه� ما يعادل ح�صانًا 

يجري ب�صرعة 135مياًل يف ال�صاعة.
امل�صادات  �صد  مناعة  تك�ين  يف  بارعة  البكترييا   -7
هذه  مبثل  تتمتع  التي  البكترييا  قتلت  حيث  احلي�ية, 

املناعة خالل عام 2005 وحده 19.000 اأمريكي.
بع�صها  اإن  بل  �صارة,  غري  البكترييا  اأن�اع  اأكرث   -8

مفيدة ب�صكل جيد يف اله�صم.
ميكنها   Deinococcus radiodurans بكترييا   -9
بـ 100.000 مرة من  اأكرث  اإ�صعاع  درجة  العي�س حتت 

امل�صت�ى القاتل للب�صر.
البكترييا  من  ن�عًا  اأ�صرتالي�ن  علماء  اكت�صف   -10
حت�يل  ميكنه   Ralstonia metallidurans يدعى 

الذهب ال�صائل اإىل كتل �صلبة.

10
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حممد بن �شلطان ال�شلطان
رئي�س اجلمعية ال�صيدلية ال�صع�دية

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

حتقق  اأن  نرج�  والتي  ا�صدارتها  لكافة  التط�يرية  اجلمعية  خلطة  باك�رة  العدد  هذا  ياأتي 
ما�صبقه  ال�صيديل جاء خمتلفا عن  العدد من جملة  املجتمعية. هذا  اأو  املهنية  �ص�اء  اأهدافها 
كمهنة  ال�صيدلة  على  االهتمام  ال�صيديل  �صرتكز جملة  العدد  ومن هذا  اأنه  بحيث  اأعداد  من 
حي�ية لها ق�صاياها املتجددة والتي تتطلب نقا�صا علميا متخ�ص�صا يدرك اأبعاد املهنة التنظيمية 

واالأكادميية وال�صحية واالقت�صادية. 

مرة  والول  خل�ه,  من  العدد  هذا  يف  الكرمي  القاري  ما�صيلحظه  اأي�صا  االختالف  مكامن  ومن 
اأخبار  نعرف  كيف  �صائل:  ي�صاأل  وقد  االجتماعية!  اأو  االأكادميية  االأخبار  من  املجلة,  تاريخ  يف 
املجتمع ال�صيديل؟ وما معنى جمعية اإذا غاب اخلرب ومل نعرف مايدور يف جمتمعنا واأنتم حلقة 
و�صالنا؟ فاأق�ل: اأن جلنة االإعالم والن�صر ب�صدد ا�صدار ن�صرة جديدة وخا�صة مت االإتفاق على 
ت�صميتها »�صفحات �صيدالنية« حت�ي على كل مايهم املجتمع ال�صيديل من اأخبار �ص�اء اأكادميية 

اأو اجتماعية.

وانطالقا من قناعتنا باأن درهم وقاية خري من قنطار عالج, فاأننا مل نغفل اأن ن�صمن يف االعداد 
مثقف  بناء جمتمع  ت�صاهم يف  اأن  نرج�  ت�ع�ية  ر�صائل  لن�صر  مكانا خا�صا  املجلة  من  القادمة 

دوائيا يدرك اأن الدواء ب�ص�ء ا�صتخدامه قد يك�ن داء! 

وعلى �صعيد االأن�صطة ال�صن�ية, ياأتي عددنا هذا م�اكبا لفعاليات لقاء اجلمعية الن�صف �صن�ي يف 
مدينة جده )�صهر ربيع االأول 1430هــ(. ولن اأ�صهب يف احلديث عنه فيكفي ماقيل ويكفي اأي�صا 

اأنه يف حم�صن )جدة ... غري ( كما هي اإطاللتنا هذه!

واأختم هذه الكلمة مب�صك التهنئة ملعايل الدكت�ر عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة مبنا�صبة تعيننه 
وزيرا لل�صحة, والتهنئة م��ص�لة ملعايل الدكت�ر حممد بن احمد الكنهل مبنا�صبة تعيينه رئي�صا 
تنفيذا للهيئة العامة للغذاء والدواء, واهلل ن�صاأل اأن ميدهم بع�نه ليحققا ماي�صب�ا له والة االأمر 

من دوام رخاء ومناء مل�اطن هذه االأر�س املباركة . وال�صالم ختاما كما كان اإبتداًء.

إطاللة غري..!
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)اآباء  ال�شهرية  روايته  تورغنيف  اإيفان  كتب  1862م  عام 
وبنون( التي اأثارت عند ن�شرها ردود فعل كبرية يف رو�شيا، 
الرو�شي.  الأدب  اآثار  اأبرز  من  واحدة  ذلك-  –بعد  وغدت 
قريتهما  اإىل  يعودان  �شابني  ق�شة  حتكي  الرواية  هذه 
الوادعة باآراء ثائرة تخالف ما تعوده جمتمعهما، وت�شور 
ال�شراع الطويل الذي يدور بني اجليلني: جيل الآباء وجيل 
الأبناء، كما اأنها تر�شم �شورة للنزوات والأهواء الب�شرية، 

ومدى التناق�س بني النظريات والواقع.

)كني  ال�شهرية:  روايته  اآرت�شر  جيفري  كتب  1979م  وعام 
واأبيل( اأي:هابيل وقابيل والتي ترجمت بعنوان: )الإخوة 
ولدا  �شخ�شني  بني  �شراعًا  الرواية  هذه  ت�شور  الأعداء(. 
بيئتني  يف  )1906م(  ال�شابق  القرن  مطلع  نف�شه  اليوم  يف 
خمتلفتني: اإحداهما بالغة الرثاء والرتف والأخرى موغلة 
يف الفقر واحلرمان، وتدور اأحداث الرواية يف اأوروبا لتنتهي 
يف اأمريكا. وهي ت�شور �شراعًا مريرًا بني فكرين وثقافتني 

ل ينتهي اإىل نتيجة، يف ظل عامل ميوج بالتغري ال�شريع.

وهذا العام 2009م نتناول رواية من نوع اآخر، رواية كتبها 
كيف  خاللها  من  �شوروا  �شعوديون  و�شيدلنيات  �شيادلة 
اأ�شدقاء  والإخوة  لالآباء،  امتدادًا  الأبناء  يكون  اأن  ميكن 
لإخوتهم. اإنها رواية )ال�شيادلة الأقارب( التي نروي لكم 

طرفًا منها يف هذا العدد.

ملاذا يف�شل ال�شيادلة اأن ي�شلكوا الطريق ذاتها التي �شلكها 
اآباوؤهم واإخوانهم من قبل؟ هل ال�شيدلة مهنة مغرية اإىل 
هذا احلد؟ وهل كان لهوؤلء الأقارب اأثر على اختياراتهم؟ 

وفاق األجيال

ذوي  ين�شحوا  اأن  اجلدد  ال�شالكني  لهوؤلء  قدر  ما  واإذا 
قرابتهم باختيار التخ�ش�س اجلامعي فهل �شي�شريون عليهم 
بال�شيدلة اأي�شًا؟ ما دللة ذلك على الر�شا الوظيفي؟ وهل 
اإىل  البع�س  يدفع  �شبب  العائلي  »البزن�س«  على  املحافظة 
اختيار مهنته كما يقول املثل احلجازي: »�شغلة اأبوك.. ل 

يغلبوك«؟!
 تف�شلوا بالقراءة، فلعلكم جتدون �شيئًا من الإجابات لهذه 

الأ�شئلة.
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ملاذا أحبوا الصيدلة؟

لينا الكردي

كان عمران بن عبدالغفور بن عبداملغيث ترك�شتاين 
ال�شيدلة  مهنة  اختيار  يف  كبري  ب�شكل  متاأثرًا 
عبدالرحيم  بن  حممد  عمومته:  واأبناء  باأبيه 
بن  عبدالروؤوف  بن  وعبدالعزيز  عبداملغيث،  بن 
عبداملغيث الذين �شبقوه يف خو�س غمار هذه املهنة. 
يجري  وهو  عبدالغفور  الدكتور  والده  ي�شاهد  كان 
كثريًا  تفاعل  وكم  املنزل،  يف  ال�شيدلنية  التجارب 
والثعابني  العقارب  من  ال�شموم  �شحب  عملية  مع 
ت�شنيع  بغر�س  البيت  يف  والده  يجريها  كان  التي 
م�شل م�شاد لها. ويف حواراته مع والده، كان ماأخوذًا 
بجزم والده باأن هذه املهنة هي خري تخ�ش�س ميكن 

له اأن يتجه اإليه.
على  اأثر  قد  اإنه  يقول  عبدالغفور  الدكتور  بدوره 
�شيادلة اأ�شرته لي�شلكوا الطريق ذاته الذي اختاره، 
وذلك لأنه يرى اأن ال�شيدلة تكتنز الكثري من الإبداع 
وتلبي طموحات ورغبات امللتحق بها، كما اأنها جتمع 
القرار، ف�شاًل عن  اتخاذ  والعلم و�شرعة  املهارة  بني 
العلمي لأنها  املعرفة والبحث  اأنها ت�شبع الرغبة يف 
اأو ح�شب تعبريه »جتمع من  جتمع كثريًا من العلوم، 

كل بحر علم قطرة«.
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تعددت الأ�شباب
جميع من ا�صتطلعنا اآراءهم لنعد لكم ملف هذا العدد كانت لديهم 
اإىل  باالإن�صان  ت�ؤدي  التي  االأ�صباب  يف  بهم  اخلا�صة  النظر  وجهة 
البداية  يف  عليهم  نطرح  اأن  تعمدنا  وقد  ال�صيدلة,  مهنة  اختيار 
–اأي ال يعنيهم هم بالذات- ح�ل هذا  �ص�ؤااًل عامًا غري �صخ�صي 
املهنة  هذه  يف  وجدوا  اأنهم  على  دليل  االإجابات  وتن�ع  امل��ص�ع. 

اأ�صياء جميلة حتقق الذات وتر�صي الطم�ح.

قلة  اأن  يرى  باأخيه خالد  تاأثر  الذي  القحطاين  بن عبداهلل  �صعيد 
املتخ�ص�صني يف هذا املجال يف اململكة هي من االأ�صباب التي جتعل 
النا�س يقبل�ن على درا�صة ال�صيدلة وامتهانها, يف حني يرى حممد 
بن �صامل باوزير الذي حلق باأبيه يف هذه املهنة اأن امل�صتقبل اجليد 
يدفع  املهن  من  بغريها  مقارنة  ملن�ص�بيها  املهنة  هذه  ت�فره  الذي 
بن  عبداهلل  الراأي  هذا  يف  معه  ويتفق  جتاهها.  النا�س  من  كثريًا 
ال�صيدلة-  يف  واأخيه  عمه  خطى  اقتفى  -الذي  احل�يطان  حممد 
وجاهة  ذلك  اإىل  اإ�صافة  ل�صاحبها  ت�فر  املهنة  هذه  اأن  ويجد 
متط�رة  مهنة  اأنها  كما  فيه,  يعي�س  الذي  املحيط  يف  اجتماعية 

تتجدد ي�مًا بعد ي�م.

اختيار  على  بدوره  اأّثر  رمبا  الذي  ال�صعالن  عثمان  بن  حممد  اأما 
وارتفاع  الدرا�صي  التف�ق  اأن  فريى  لل�صيدلة,  عبدالرحمن  اأخيه 
املعدل وحب االإن�صان لبع�س امل�اد مثل الكيمياء �صيجعل ال�صيدلة 
خيارًا مثاليًا له. ويق�ل اإنه �صخ�صيًا كان مغرمًا بالكيمياء, و�صعى 
لدرا�صتها يف كلية الرتبية, اإال اأنه يف العام الذي التحق فيه باجلامعة 
تغري نظام الكلية واأ�صبح حتمًا على الدار�س اأن يتجه لكلية العل�م 
ومن ثم يلتحق بدبل�م ترب�ي بعد تخرجه لي�صبح معلمًا, وراأى اأن 
اأن  التي وجد  البديل يف كلية املعلمني  ذلك ال ينا�صبه, فبحث عن 
مناهجها ال تت�ازى مع طم�حه, فقرر ف�رًا اأن ال�صيدلة هي اخليار 

املنا�صب.

�صعد بن عبداهلل احل�يطان ال�صيديل املخ�صرم يرى اأن ال�صيدلة 
من اأقدم العل�م واملهن الطبية, كما اأن جماالتها وا�صعة مما ير�صي 
الطم�حات املتعددة, وهي اأي�صًا مهنة متكن �صاحبها من امل�صاهمة 
النا�س  تغري  الع�امل  هذه  وكل  مميز,  ب�صكل  النا�س  خدمة  يف 
باالن�صمام اإليها. اأما ابن اأخيه من�ص�ر بن حممد احل�يطان فيجد 

ال�شيديل ال�شيديل الأول
القريب

�شلة 
القرابة

1- ريا�ساإبراهيم الع�صبان
2-  زيد

اإخ�ة

1- اأمنياإبراهيم الفريح
2- ت�فيق

اإخ�ة

1- لينااأحمد كردي
2- ربى

3- خالد                             

اإخ�ة

ابن عم
ابنةندىجابر القحطاين

خالد عبداهلل 
القحطاين

اأخ�صعيد

اأخ�ات...........ردينة القي�صاوي                                         
ابنحممد�صامل باوزير

1- من�ص�ر�صعد احل�يطان
2- عبداهلل

اأبناء اأخ

ابنعبداملح�صنعبدالرحمن العبيد
ابنعبدالعزيزعبدالرحمن العقيل
اأخماجدعبدالرحمن املاجد
ابنحممدعبدالعزيز البهالل

ابنعمرانعبدالغف�ر ترك�صتاين
1- عبدالكرميعبداهلل البكريي

2- يا�صر
3- حممد

4- ن�رة
....... -5

اأخ
اأبناء وبنات

اأخحممدعبدامللك الف�از
ابنعبداهللعثمان ال�ص�يح
ابنتركيحممد بن زيد

اإخ�ةعبدالرحمنحممد ال�صعالن
اأخ�اتاإميانمها العجمي

ابنةخل�دناجي الغرابلي
اإخ�ة�صامينادر احلربي

ابنعبدالرحمني��صف ع�صريي

صيادلة أقارب

اأن االأمان ال�ظيفي الذي يراه االآخرون يف مهنة ال�صيدلة ه� اأحد 
االأ�صباب الهامة, اإ�صافة اإىل ما لدى االإن�صان من رغبة وحب لهذه 

املهنة, وما قد يك�ن ت��صل اإليه من خالل ا�صت�صارة االآخرين.
من  ال�صخ�س  متكن  املهنة  هذه  اأن  في�ؤكد  ترك�صتاين  عمران  اأما 

وظيفة توفر وجاهة اجتماعية
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عائلة احلويطان: العم �صعد وابنا اأخيه من�ص�ر وعبداهلل

وي�صرب  خلدمته,  وت�صخريها  ح�له  التي  املعطيات  من  اال�صتفادة 
اإىل  االأ�صرة  ال�صيديل جزءًا من مطبخ  باإمكانية حت�يل  مثاًل لذلك 
النتائج  من  بنف�صه  ويتاأكد  التجارب  بع�س  فيه  يجري  �صغري  معمل 
عديدة  فروع  على  ال�صيدلة  ا�صتمال  اأن  يرى  كما  عنها.  يقراأ  التي 
ومتن�عة من العل�م ير�صي طم�حات متعددة, ويتيح للخريج فر�صًا 

وظيفية متعددة اأي�صًا بني امل�صت�صفيات وامل�صانع وال�صركات.

�شر التاأثر ال�شخ�شي
ك�ن اأحد اأفراد العائلة �صيدليًا ه� عامل م�ؤثر يف اختيار العديد من 
ال�صيادلة لهذه املهنة. واإذا مل يتاأثر ال�صخ�س بغريه ممن �صبقه من 
اأ�صرته اإليها؛ فاإنه -كما اأكد ذلك اأكرث من �صاألناهم- ي�ؤثر على من 
ي�صاأله من اأفراد االأ�صرة, وذلك الأنه اقتنع باأهمية هذه املهنة ودورها 

واأثرها يف املجتمع بعد اأن مار�صها عمليًا.
للمهنة  اأن اختيارهما  واأخيه الأنه راأى  تاأثر عبداهلل احل�يطان بعمه 
دليل ق�ي على اأنها مهنة جيدة بف�صل رجاحة راأيهما, كما اأنه الحظ 

�صخ�صي  ب�صكل  معهما  التحدث  اإىل  اإ�صافة  لهما,  املجتمع  تقدير 
بعينه �صدد  االأخري  ال�صبب  العمل. وهذا  اأكرث ح�ل  ومعرفة تفا�صيل 
يف  والده  لزمالء  خمالطته  اأن  اأي�صًا  واأ�صاف  باوزير,  حممد  عليه 

العمل كان لها دور يف ترجيح هذا اخليار.

من جهته تاأثر �صعيد القحطاين باأخيه ملا راأى من ات�صاع التخ�ص�صات 

تاأثريه  ال�صعالن  حممد  وبرر  ال�ظائف.  ووفرة  ال�صيدلة  يف  املهنية 
اأن ال�صيدلة  اأخيه يف اختيار ال�صيدلة بال�صبب ذاته, كما راأى  على 
كانت بالن�صبة له اأف�صل خيار متاح الأن معدله كان مرتفعًا, ومل تكن 
تخ�ص�صات الطب والهند�صة واردة يف رغباته, وهذا ما �صبق اأن اأكد 

عليه عبدالغف�ر ترك�صتاين.

دللة على الر�شا الوظيفي
ال�صكران  اجل�هرة  وال�صيدالنية  احليدري  خالد  الدكت�ر  اأجرى 
وال�صيدالنيات  ال�صيادلة  من  كبرية  �صريحة  على  علمية  درا�صة 
قيا�س  بغر�س  فردًا(   720 على  البحث  ا�صتبانات  )وزعت  باململكة 
لدى  ذلك  ت�فر  مدى  على  دالالت  وا�صتنباط  ال�ظيفي  الر�صا  مدى 

�صريحة البحث.

 %38.2 اأن  وجدا  اإجابة(   323( و�صلتهما  التي  االإجابات  بني  ومن 
الي�م  الدرا�صة  جمال  اختيار  فر�صة  لهم  اأتيحت  ل�  اأنهم  ي�ؤكدون 
طلب  ل�  اأنه  امل�صتطلعني  من   %47.8 اأ�صار  كما  ال�صيدلة,  الختاروا 
اآراءهم يف اختيار التخ�ص�س الدرا�صي ف�صي�صريون عليهم  اأوالدهم 
ي�صعرون  اأنهم   %53 قرر  العينة  اأفراد  بني  ومن  ال�صيدلة.  باختيار 

بالر�صا ال�ظيفي من املهنة.

وت�صري نتائج هذا البحث اإىل ن�ع من االرتباط بني الر�صا ال�ظيفي 
وتاأثري ال�صيديل على ذوي قرابته باختيار مهنة ال�صيدلة.

ظاهرة عاملية
اإنها  بل  اململكة,  على  مقت�صرة  لي�صت  االأقارب  ال�صيادلة  ظاهرة 
تالحظ يف كثري من الدول العربية والغربية. فعائلة )مريك( االأملانية 
خالل  من  واالأمريكية  االأوروبية  االأ�ص�اق  يف  بق�ة  حا�صرة  الزالت 
ال�صركة االأملانية االأم )مريك( التي تعد اأقدم �صركة اأدوية يف العامل, 
حيث اأ�ص�صت عام 1668م انطالقًا من �صيدلية خا�صة ا�صمها )اإجنل( 
ا�صرتاها فريدرك مريك اآنذاك, ثم فرعها االأمريكي )مريك �صارب 

مهنة تكتنز الكثري من الإبداع

علم ي�شتقطب النوابغ
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مريك  فرانك  الدكت�ر  ه�  وها  1917م,  عام  اأ�ص�س  الذي  اآندوم( 
–الذي ميثل اجليل اخلام�س ع�صر يف العائلة يراأ�س ال�صركة حاليًا.

يف  1876م  عام  اخلا�صة  �صركته  ليللي  اإيلي  اأ�ص�س  اأمريكا  ويف 
ذلك  منذ  وتزدهر  تت��صع  بداأت  التي  اإنديانا,  ب�الية  اإندياناب�لي�س 

الدواء,  تاريخ  الهامة يف  امل�صتح�صرات  واأنتجت عددًا من  احلني 
وال يزال اأحفاده اأع�صاء يف جمل�س اإدارة ال�صركة حتى الي�م. اأما 
 100 من  الأكرث  املهنة  ت�ارثت  فقد  الب�لندية  )نيرتيبيت(  عائلة 

عام, وال تزال �صيدلياتها م�ج�دة يف ب�لندا حتى الي�م.

ا�صتمرار  ال�رثة فر�صة  الدول  والق�انني يف بع�س  االأنظمة  ومتنح 
ك�ن  حال  يف  بهم  اخلا�س  التجاري  ال�صيدالين  الن�صاط  ملكية 
اأحد اأبناء املت�فى طالبًا بكلية ال�صيدلة كما يف م�صر, حيث ين�س 

قان�ن مهنة ال�صيدلة رقم 127 ل�صنة 1955 على اأنه : )اإذا ت�فى 
ال�رثة ملدة ال  اأن تدار ال�صيدلية ل�صالح  �صاحب ال�صيدلية جاز 
مل  للمت�فى  اأبناء  وج�د  حالة  وفى  ميالدية.  �صن�ات  ع�صر  جتاوز 
يتم�ا الدرا�صة فى نهاية املدة امل�صار اإليها فى الفقرة ال�صابقة متتد 
هذه املدة حتى يبلغ اأ�صغر اأبناء املت�فى �صن ال�صاد�صة والع�صرين 
اأو حتى تخرجه من اجلامعة اأو اأى معهد علمى من درجتها اإيهما 

اأقرب(.

ومن هذه االأمثلة اأن ثمة �صرًا يجذب عائالت كثرية لتغدو باأكملها 
اأجيال. ويف  لعدة  اإرثًا  املهنة �صيظل  واأن حب  عائالت �صيدالنية, 
اإليها  وانت�صب�ا  واالأعيان مبهنهم  العلماء  تاريخنا عرف كثري من 

فخرًا بذلك وداللة على احلذق واملهارة.

عائلة ترك�شتاين: عبدالغف�ر وابنه  عمران

مت�شعة املجالت ومتنوعة التخ�ش�شات

ت�شاهم يف م�شاعدة الآخرين
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نتائج اأظهرها ا�ستطالع املجلة

زيادة الر�سا الوظيفي 
لل�سيديل يدفعه لإقناع 

الآخرين باختيار تخ�س�سه

يلعب الإعجاب ال�سخ�سي 
دورًا كبريًا يف اتخاذ قرار 

اختيار التخ�س�ص الدرا�سي

- توؤثر مهنة اأحد الوالدين ب�سكل 
كبري على اختيارات اأولده باعتباره 

قدوة لهم
- الأخ الأكرب بو�سفه قائد راأي يف 
الأ�سرة يوؤثر على الإخوة الأ�سغر 

�سنًا لختيار تخ�س�سه

- تعدد امل�سارات املهنية يف ال�سيدلة ير�سي طموح 
الأقارب واإن اختلفت اهتماماتهم

- املحافظة على العمل التجاري لالأ�سرة يدفع الأولد 
لختيار املهنة نف�سها

اإح�سا�ص الأ�سرة بتميز مهنة ال�سيدلة 
يجعلها ت�سغط على اأولدها لختيارها

% 100

% 88
% 77

% 55

% 22
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ال�صيادلة من  بت�افد  االأيام  البحر االأحمر( هذه  تزدان مدينة جدة )عرو�س 
ال�صيدلية  للجمعية  ال�صن�ي  ن�صف  االجتماع  حل�ص�ر  اململكة  مناطق  خمتلف 
ال�صع�دية, والذي �صيك�ن حافاًل بالعديد من املحا�صرات العلمية وور�س العمل 
املهنية التي تغطي خمتلف جماالت مهنة ال�صيدلة. وقد حر�صت اللجنة املنظمة 
على ا�صتقطاب عدد من اأف�صل املتحدثني يف جمال تخ�ص�صات املهنه املختلفة 
للنه��س  املتجددة  القاعدة  تعترب  التي  العلمية  بامل�صتجدات  اللقاء  الإثراء 
ال�صع�دية  الهيئة  من  اللقاء  العتماد  اللجان  هذه  �صعت  كما  ال�صيدلة,  مبهنة 
املتحده  بال�اليات  ال�صيديل  التعليم  اعتماد  وجمل�س  ال�صحية  للتخ�ص�صات 
التعليم  وت�فري  العلمية  الناحية  اللقاء من  يزيد من قيمة هذا  االأمريكية مما 

امل�صتمر للزمالء والزميالت. 
واذا كانت القيمة العلمية الكبرية لهذا اللقاء من اأف�صل املميزات التي ت�صعى 
لها اجلمعية لالرتقاء مب�صت�ى مهنة ال�صيدلة, فاإن القيمة االجتماعية املتمثلة 
بلقاء املجتمع ال�صيديل مبختلف جماالت ممار�صة املهنية العملية اأو االأكادميية, 

ملحق خا�س مبنا�شبة اللقاء ن�شف ال�شنوي للجمعية بجدة

16

14

15
بكم يزدان لقاؤنا

حممد بن ح�شن الع�شماوي
ممثل اجلمعية ال�صيدلية ال�صع�دية  يف حمافظة جدة

ورئي�س اللجنة املنظمة

ومد اأوا�صر املحبة بني خمتلف خريجي كليات ال�صيدلة يف اململكة مليزة اأخرى, 
وه� هدف �صاٍم داأبت اجلمعية ال�صيدلية ال�صع�دية على احلر�س عليه وحتقيقه 

منذ ن�صاأتها. 
اإن م�قع اللقاء االلكرتوين www.sps-jeddah.org  حافل بالعديد من املزايا, 
فه� ي�فر الربنامج العلمي كاماًل, كما ميكن من خالله الت�صجيل اإلكرتونيًا يف 
امل�ؤمتر وور�س العمل التي يت�صمنها اللقاء, كما اأنه ميّكن ال�صيادلة القادمني من 
خارج مدينة جدة من التعرف على اأرقام حجز الفنادق التي ت�فر �صعرًا خا�صًا 
اللقاء يف حالة  امل�قع خدمة اال�صتعالم عن  اللقاء. كذلك ي�فر  للم�صاركني يف 

وج�د اي ا�صتف�صار مل يتم ت��صيحه يف ال�صفحات االإلكرتونية للم�قع.
ختاما اأتقدم بال�صكر الأع�صاء جمل�س اإدارة اجلمعية واأع�صاء اللجنتني العلمية 
والتنظيمية الذين �صاهم�ا يف اإجناح هذا العمل املهني و االجتماعي, وال�صكر 
م��ص�ل لل�صركات التي دعمت هذا اللقاء, كما ن�صاأل اهلل العلي القدير اأن ي�صدد 

خطانا واأن يك�ن هذا اللقاء من اللقاءات املثمرة, واهلل ويل الت�فيق.

 فرصة لتبادل
 املعرفة بني

الصيادلة

أهمية دور 
الصيدلي 
اإلكلينكي

الدواء مرتبط 
باملنظومة 

الصحية
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من  كفكرة  بداأ  الذي  اللقاء  هذا  ق�صة  عن  البداية  يف  �صاأحدثكم 
العام  يف  ال�صيفي  اجلمعية  لقاء  اأثناء  عنه  واأعلن  االإدارة  جمل�س 
اأع�صاء  اختيار  منذ  دوؤوب  بعمل  وانتهى  الطائف  مبدينة  املن�صرم 
اللجنة العلمية واملنظمة له. ال زلت اأتذكر اجتماعنا التح�صريي االأول 
اجتمع  حني  املا�صي  رم�صان  �صهر  من  ال�صابع  م�صاء  عقدناه  الذي 
ال�صيدلية  اجلمعية  ممثلي  مع  االإدارة  جمل�س  من  واأع�صاء  رئي�س 
باملنطقة يف فندق جدة وي�صنت واتفق على اخلط�ط العري�صة للقاء 

وت�صمية اللجان واأع�صائها واالأدوار املناطة بهم.
اللقاء,  لهذا  الرتتيب  والعلمية  املنظمة  اللجنتان  بداأت  ذلك  بعد 
ال�صابق  االجتماع  فبعد  العلمية,  اللجنة  يف  يخ�صني  مبا  و�صاأكمل 
اللقاء  النقا�س يف  لتحديد حماور  متعددة  اجتماعات  اللجنة  بداأت 
وور�س العمل, ومل يحن �صهر �ص�ال اإال وقد اأعلن عن هذه التفا�صيل 
من خالل م�قع اجلمعية واأر�صلت الدع�ة االأوىل مللخ�صات االأبحاث 
والقطاعات  امل�صت�صفيات  لكافة  امل�صاركة  يف  يرغب  ملن  العلمية 

حممد بن علي ع�شريي
�صيديل اإكلينيكي مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية

 للحر�س ال�طني مبدينة جدة ورئي�س اللجنة العلمية

فرصة لتبادل املعرفة بني الصيادلة
ال�صحية املختلفة.

ملهنة  املهمة  امل�ا�صيع  من  عدد  على  العلمية  اللجنة  يف  اتفقنا 
ال�صيدلة مثل: اأخالقيات الت�ص�يق الدوائي, اآخر التط�رات يف تقنية 
املقدمة  ال�صيدلية  للرعاية  اجل�دة  تط�ير  ال�صيدلة,  املعل�مات يف 
امل�صت�صفيات,  ل�صيدلة  ال�صيدلية  االإدارة  االأهلية,  ال�صيدليات  يف 
دور ال�صيادلة يف التاأمني ال�صحي, اآخر امل�صتجدات يف العالجيات, 
هذا  ا�صتمر  وقد  باململكة.  ال�صيديل  والتدريب  التعليم  وم�صتقبل 
اجلهد نح� �صتة اأ�صهر الإخراج الربنامج العلمي  بج�دة عالية ت�صهم 
يف ت�صهيل التبادل املعريف بني منت�صبي القطاعات ال�صحية ومناق�صة 

اآخر امل�صتجدات العلمية يف ممار�صة مهنة ال�صيدلة.  
التقدمي, ومت  اأربعني ملخ�صًا علميًا خالل فرتة  ا�صتقبلنا مايقارب 
املحاور  اأحد  تتناول  والتي  العالية  اجل�دة  ذات  امللخ�صات  قب�ل 
اململكة  وخارج  داخل  من  ملتحدثني  الدع�ات  وجهت  ثم  املطروحة, 
لتغطية بع�س امل�ا�صيع التي �صعرت اللجنة العلمية بحاجة ال�صتقطاب 
ذوي اخلربة يف هذا املجاالت لكي حت�صل الفائدة من هذا اللقاء. 
ع�صر  خم�صة  من  متحدثا  وع�صرين  اثنني  ا�صتقطاب  يف  وجنحنا 
قطاعًا �صحيًا من داخل اململكة وخارجها, حيث حر�صنا على تبادل 
اخلربات وعدم الرتكيز على قطاعات معينة. وها ه� الربنامج كما 
ترونه ب�صكله النهائي حمت�يًا على اإحدى وع�صرين حما�صرة علمية 
واأربع ور�س عمل متخ�ص�صة حر�صنا على تخ�صي�س اإحداها لطلبة 

كليات ال�صيدلة ومنت�صبي برنامج زمالة ال�صيدلة ال�صريرية. 
الإمياننا  مبقرتحاتكم  نحظى  اأن  ال�صيدلية  اجلمعية  يف  ونتطلع 
باأنها �صت�صاعدنا يف التخطيط للقاءتنا امل�صتقبلية, مع متنياتنا لكم 
العلمي  اللقاء  بفقرات هذا  واال�صتمتاع  االإقامة مبدينة جدة  بطيب 

واحل�ص�ل على  الفائدة املرج�ة.
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�شريين ال�شيد حممد اإ�شماعيل
�صيديل اإكلينيكي

مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س ال�طني- جدة

وفعال فى  م�ؤثر  اإيجابي وحم�ري كع�ص�  دور  االإكلينكى  لل�صيدىل 
الفريق ال�صحي الذى يتاألف عادة من الطبيب اال�صت�صارى واملمر�س 
واأخ�صائيي التغذية واخلدمة االجتماعية, حيث ي�صعى اأفراد هذا 
الفريق بالتعاون فيما بينهم لتقدمي اأف�صل رعاية �صحية للمر�صى 
على كافة امل�صت�يات العلمية والعملية اأثناء املتابعة الدورية واأثناء 
تن�مي ه�ؤالء املر�صى بامل�صت�صفى. ويتمثل دور ال�صيدىل االإكلينيكي 
و  املختلفة  االأدوية  با�صتعمال  املتعلقة  امل�صاكل  على  التعرف  فى 
حلها, للحيل�له دون حدوث م�صاعفات للمري�س والتى قد تزيد من 
وال�فيات, وذلك عن طريق متابعة  بامل�صت�صفيات  التن�مي  معدالت 
للت�صخي�س  وفقًا  للدواء  االختيارالدقيق  خالل  من  العالج  خطة 

و�صبط اجلرعات لتتنا�صب مع كل حالة.

تل�  العام  امل�صتمر  الكل�ى  الغ�صيل  مر�صى  عدد  زيادة  اأن  �صك  وال 
اأكرث املر�صى تعر�صًا لالثار اجلانبية لالأدوية  االآخر, وك�نهم من 
يزيد من ال�صع�بة واالأعباء امللقاة على امل�ؤ�ص�صات ال�صحية لت�فري 
اأف�صل اخلدمات العالجية لهم, ال �صيما واأن ه�ؤالء املر�صى يعان�ن 
عادة من اأمرا�س مزمنة كال�صكري وارتفاع �صغط الدم واأمرا�س 
القلب وال�صيخ�خة, والتى ت�صاهم بدورها فى زيادة معدل ال�فيات 

وحدة الغسيل الكلوى منوذجًا

أهمية دور الصيدلي اإلكلينكي
واالقت�صادية  واالجتماعية  النف�صية  االأعباء  من  باملزيد  تلقى  كما 

على املر�صى واأ�صرهم.  

ومما يزيد من التعقيد فى التعامل مع مر�صى الغ�صيل الكل�ى خروج 
وفقًا  خمتلفة  بن�صب  الغ�صيل  عملية  اأثناء  الدم  من  االأدوية  بع�س 
لن�ع الغ�صيل الكل�ي و الفالتر امل�صتخدمة, مما يقلل من فاعليتها 
ويتطلب اإمداد املري�س باملزيد من اجلرعات التع�ي�صية وفقًا لذلك. 
ولذلك فال بد من املراجعة امل�صتمرة لالأدوية التي يتناولها املري�س 
ومتابعة التحاليل الطبية الدورية واإجراء التعديالت املالئمة وفقًا 
ا�صتعمال  عن  الت�قف  اأو  اجلرعات  زيادة  اأو  بتقليل  �ص�اًء  لذلك 
اأدوية  طريق  عن  الدم  فقر  عالج  عند  يحدث  كما  لفرتة,  الدواء 
الدورية  التحاليل  خالل  من  احلمراء  الدم  كرات  لتك�ين  معززة 

خلاليا الدم والهيم�جل�بني ون�صبة كريات الدم احلمراء.

منع  على  يحر�س  اأن  االإكلينيكي  ال�صيدىل  واجبات  اأهم  من  اإن 
تعار�س االأدوية التى يتناولها املري�س بع�صها مع بع�س اأو تعار�صها 
مع الغذاء, فال��صفة الطبية ملري�س الغ�صيل الكل�ى مثقلة مبا بني 
تعار�س  فر�صة  من  يزيد  مما  اأكرث,  اأو  اأدوية  ع�صرة  اإىل  خم�صة 
هذه االأدوية مع بع�صها البع�س. كما اأن ثمة دورًا حي�يًا لل�صيدىل 
االإكلينيكي يف تر�صيد ا�صتعمال الدواء وخف�س تكاليف العالج اإىل 
حد كبريمع �صمان التزام املري�س بتناول العالج بالطريقة املثلى 
مما ي�ؤدى اإىل االرتقاء بامل�صت�ى العالجى وتط�ير اخلدمة الطبية 
وم�صاعدة ه�ؤالء املر�صى على التعاي�س مع الغ�صيل الكل�ى ب�ص�رة 

اأف�صل.

ويت�صح دورال�صيدىل االإكلينيكي اأي�صًا فى اإمداد املر�صى باملعل�مات 
التزام  مدى  ومتابعة  للدواء,  االأمثل  اال�صتعمال  ل�صمان  الالزمة 
املري�س باخلطة العالجية, كما اأنه يعمل على امل�صاركة فى اإعداد 
وحتديث الربامج العالجية من خالل متابعة االأبحاث والدرا�صات 
التمري�س  وقطاع  االأطباء  ومعاونة  الطبية  املجالت  فى  املن�ص�رة 
باإمدادهم باملعل�مات الالزمة عن االأدوية ل�صمان اأق�صى ا�صتفادة 
من االدوية وجتنب االآثار اجلانبية امل�صاحبه لها من خالل تقدمي 
لكافة  واال�صتجابة  ال�حدة  داخل  امل�صتمر  الت�اجد  و  املحا�صرات 

اال�صتف�صارات الطبية املتعلقة بالدواء.
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اإن مل  اأهم االأ�ص�اق التجارية باململكة  �ص�ق الدواء يعد واحدًا من 
ناحية ح�صا�صية هذا  بل من  ناحية حجمه,  لي�س من  اأهمها.  يكن 
واالأ�صرة بل واملجتمع  الفرد  وانعكا�صه على �صحة  القطاع احلي�ي 
ككل. واحلديث عن �ص�ق الدواء لي�س بالعملية ال�صهلة بل هي عملية 
اأن االرتباط ال�ثيق بني املنظ�مة  مركبة ومعقدة اإىل حد ما, كما 
مرتبطًا  منهما  اأي  عن  احلديث  يجعل  االأدوية  وعامل  العالجية 
على  بناء  احلديثة  الطبية  املنظ�مة  ب�صرح  اأبداأ  ولعلي  باالآخر, 
تق�صيمها  والتي ميكن  العلمية,  الطبية  الرعاية  التط�رات يف  اأهم 
اإىل ثالثة حماور رئي�صية, وهي: الرعاية الطبية االأ�صا�صية, الطب 
)ح�صب  االأمد  ط�يلة  الطبية  والرعاية  املجتمع,  وطب  ال�قائي 
ال�صكل املرفق( الأنطلق من ذلك اإىل تناول �ص�ق الدواء ب�صيء من 

التف�صيل.

Systematic Health Care الرعاية الطبية االأ�صا�صية
وهي الرعاية الطبية التي تقدم خدماتها املتكاملة جلميع احلاالت 
جلميع  االأ�صا�صي  اللب  وهي  واملزمنة,  منها  احلادة  املر�صية 
منظمات وم�ؤ�ص�صات ال�صحة ب�صكل عام, وتعنى بعالج جميع اأن�اع 
الدول  االأكرب من ميزانيات  املح�ر اجلزء  وي�صكل هذا  االأمرا�س. 

وقيمة االأدوية التي ي�صتهلكها املر�صى.

 Prophylactic and Social املجتمع  وطب  ال�قائي  الطب 
 Medicine

ويركز  ال�قاية,  طريق  عن  االأمرا�س  مبكافحة  يهتم  املح�ر  وهذا 
على الت�عية ال�صحية للمجتمع بكافة اأن�اعها. وي�صمل ال�قاية عن 
التخ�ص�صات  اأهم  اأ�صبحت  والتي  اللقاحات  اأو  التطعيم  طريق 

الدواء مرتبط باملنظومة الصحية
وكذلك  املبيعات  وحجم  البح�ث  حيث  من  من�ا  واأ�صرعها  الطبية 
وامل�ؤ�ص�صات  العاملية  ال�صحة  باملنظمات  القرار  �صانعي  اهتمام 
حتديات  اأي�صًا  القطاع  هذا  وي�اجه  واخلا�صة.  احلك�مية  الطبية 
االإن�صان  حياة  تهدد  التي  االأمرا�س  بني  م�صتمرًا  و�صراعًا  كبرية 
البح�ث  املثال ال احل�صر جترى  ال�قاية منها, وعلى �صبيل  و�صبل 
العلمية املتقدمة حاليا الكت�صافات متقدمة لتح�صينات اأو لقاحات 
�صد اأمرا�س واإ�صابات عديدة مثل مر�س ال�صرطان ومر�س نق�س 
الطب  وقف  طاملا  التي  التحديات  من  وغريها  املكت�صبة  املناعة 

احلديث عاجزًا عن م�اجهتها. 

وتقدر امليزانيات التي ت�صرف على التطعيم حاليا بن�صبة 5% من 
ازدياد  يف  وهي  ال�صع�دية  العربية  باململكة  الدواء  �ص�ق  اإجمايل 
العامل  دول  اأقل  من  ال�صع�دية  العربية  اململكة  وتعترب  م�صتمر, 
�صلل  مثل  حت�صني:  لديها  ي�جد  التي  باالأمرا�س  اإ�صابة  العربي 
االأطفال والتهاب الكبد ال�بائي نقاًل عن اإح�صائيات اأكرب �صركات 
االأدوية املنتجة للقاحات يف العامل, وهذا نابع من ال�عي واالهتمام 
املبكر للمملكة باأهمية هذا اجلزء احلي�ي من املنظ�مة ال�صحية 
من  الكثري  على  الق�صاء  على  ثمارها  انعك�صت  والتي  املتكاملة 

االأمرا�س املعدية وال�بائية.

Long Term Health Care الرعاية الطبية ط�يلة االأمد
واملق�ص�د بها رعاية امل�صابني باأمرا�س مزمنة اأو اإ�صابات يرجح 
بع�س  حددت  وقد  الق�صري,  املدى  على  منها  التخل�س  عدم 
املق�ص�د  فاإن  وبالتايل  اأ�صهر,  ب�صتة  املدى  الطبية هذا  الدرا�صات 
بهذه االأمرا�س واالإ�صابات ما تتطلب عالجًا ورعاية طبية م�صاعدة 
ملدة تزيد عن �صتة اأ�صهر وقد ت�صتمر على مدى فرتة حياة املري�س. 
وي�صمل هذا املح�ر جمم�عة وا�صعة جدًا وتتزايد با�صتمرار يف كافة 
التي  البيئة  وظروف  االأعمار  مت��صط  اختالف  رغم  العامل  دول 
يعي�س فيها تلك املجتمعات, ومنها رعاية املعاقني »ذوي االحتياجات 
اخلا�صة« من جميع فئات املجتمع العمرية, وكبار ال�صن, ومر�صى 
الف�صل الكل�ي, والتهاب الكبد املزمن, ومر�صى ال�صرع, ومر�صى 
املكت�صبة,  املناعة  نق�س  ومر�صى  عام,  ب�صكل  الع�صبي  اجلهاز 
املخدرات  ومدمني  والت�حد,  ال�صكري,  ومر�صى  ال�صلل,  ومر�صى 
وغريهم ممن يحتاج�ن اإىل من يقدم لهم الرعاية واملراقبة ب�صكل 

م�صتمر.

وليد بن ف�شل الغزاوي
مدير فرع املنطقة الغربية ب�صركة �صتك� فارما

حما�صر م�صارك بكلية ال�صيدلة / جامعة امللك 
عبد العزيز بجدة
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ويعد هذا املح�ر االأحدث داخل املنظ�مة الطبية املتكاملة, بل ويعترب 
االأكرث حتديًا لرفع م�صت�ى اجل�دة الن�عية للخدمة املقدمة للفرد 
التكاليف ب�صكل م�صطرد,  واملجتمع. وينم� هذا املح�ر من ناحية 
املتحدة  ال�اليات  يف  الهام  القطاع  هذا  تكاليف  و�صلت  فقد 
االأمريكية اإىل 160 مليار دوالر وما ن�صبته 40% من اإجمايل تكاليف 
الرعاية ال�صحية ح�صب اأحدث االإح�صائيات, واإ�صافة لرعاية تلك 
الفئات داخل امل�صت�صفيات واملراكز الطبية, فاإن هذا املح�ر ي�صمل 
الرعاية املنزلية وبي�ت التمري�س ودور امل�صنني وح�صانات االأطفال 
التي يزيد عددها عن  امل�ؤ�ص�صات واملنظمات  املعاقني وغريها من 

ع�صرين األف م�ؤ�ص�صة يف ال�اليات املتحدة وحدها.

�شوق الدواء ال�شعودي
اأنه  بعد اأن اطلعنا على ت�ص�ر عام للمنظ�مة العالجية, فال �صك 
ات�صح مدى االرتباط بينها وبني �ص�ق الدواء الذي ي�صل حجمه يف 
اململكة العربية ال�صع�دية ح�صب اأحدث االإح�صائيات لعام 2008م 
مبلغ 7700 ملي�ن ريال اأي ما يعادل 2 مليار دوالر اأمريكي, وي�صكل 
تقريبًا.  الق�مي  ال�صرف  اإجمايل  من   %1 ن�صبته  ما  ال�ص�ق  هذا 
ولتب�صيط مفه�م ت�اجد الدواء يف اململكة من ناحية النظام, ميكننا 

تق�صيمها اإىل ثالثة اأق�صام رئي�صية, وهي:

اأول: الأدوية ذات الدعاء العالجي وال�شريري
اأو حت�صن  اأمرا�صًا معينة,  وهي املنتجات ال�صيدالنية التي تعالج 
من اأمرا�س معينة, ولها ادعاء طبي علمي وجتارب �صريرية مط�لة 
للت�صجيل والت�صعري من قبل اجلهات املخت�صة مثل وزارة  وتخ�صع 

ال�صحة والهيئة العامة للغذاء والدواء ال�صع�دية.

وهذا الق�صم من االأدوية يعترب الق�صم الرئي�صي واالأ�صا�صي, ويخ�صع 
ل�صل�صلة مط�لة من االإجراءات تبداأ بعملية ت�صجيل م�صدر اأواًل ثم 
ت�صجيل امل�صتح�صر وحتليله ومراجعة كافة ال�ثائق العلمية والنظامية 
على  بامل�افقة  املخت�صة  اجلهات  تق�م  ثم  ومن  امل�صتح�صر,  لهذا 
ت�صعري امل�صتح�صر باأ�صل�ب علمي يعتمد على ن�ع الدواء واأ�صعاره يف 
دول العامل متاأثرًا بطبيعة احلال مبعدل �صرف العمالت العاملية, 
�صع�دا  االأدوية  من  الفئة  تلك  اأ�صعار  تقلب  اأحيانا  يربر  ما  وهذا 

وهب�طا ح�صب تقلبات االأو�صاع االقت�صادية العاملية.

اأو  العالجي  الدعاء  ذات  ال�شحية  امل�شتح�شرات  ثانيا: 
الوقائي وامل�شتح�شرات الع�شبية

والبح�ث  الدرا�صات  بع�س  ت�صري  التي  امل�صتح�صرات  بها  ويق�صد 
العلمية اإىل خ�صائ�س طبية وعالجية لها, اأو ت�صتخل�س من م�صادر 
امل�صتح�صرات  من  الفئة  وهذه  عامليًا.  ومعتمدة  معروفة  ع�صبية 
تخ�صع للت�صجيل من قبل ال�صلطات املخت�صة للتاأكد من �صالحيتها 
اجلهات  من  املقارن  للت�صعري  تخ�صع  وال  الطبي  ادعائها  و�صحة 
املخت�صة وترتك عادة للت�صعري احلر, ويق�م امل�صنع اأو امل�زع ب��صع 
اأ�صعار لتلك املنتجات ح�صب �صيا�صات املناف�صة وتكاليف امل�صتح�صر 
وغريها. ويتطلب هذا الق�صم من امل�صتح�صرات مزيدًا من الدرا�صة 

العلمية فيما يخ�س اأ�صعار تلك املنتجات.

ثالثا: املنتجات ال�شحية
وهي تلك املنتجات اأو امل�صتح�صرات التي تهتم ب�صحة الفرد ولي�س 
لها ادعاء طبي عالجي مبا�صر مثل: امل�صتلزمات الطبية ومعج�ن 
االأ�صنان والقطن الطبي وغريها. وال تخ�صع تلك املنتجات للت�صجيل 
من قبل وزارة ال�صحة, كما اأنها ال تخ�صع اأي�صًا للت�صعري, ولكنها 
بالطبع تخ�صع للمراقبة من قبل بع�س ال�صلطات مثل الهيئة العامة 

للغذاء والدواء والهيئة ال�صع�دية للم�ا�صفات واملقايي�س واجل�دة.
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ومهتمًا  وم�صئ�اًل  متخ�ص�صًا   350 من  اأكرث  ناق�س  ي�مني  مدى  على 
اخلليجية  الندوة  خالل  امل��ص�عات  من  عددًا  املجتمع  ب�صيدليات 
تطبيق  ال�صيديل يف  ودور  املجتمع  ال�صيدلية يف �صيدليات  للرعاية 
لدول  ال�صحة  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  نظمها  والتي  ذلك, 

جمل�س التعاون مبدينة الريا�س خالل �صهر �صفر املا�صي. 

وقد �صارك يف هذه  الندوة نخبة من اخلرباء واملتحدثني من منظمة 
ال�صحة العاملية وال�ص�يد وبريطانيا, عالوة على م�صاركة عدد كبري 
التعاون, كما �صارك م�صئ�ل�  من ال�صيادلة وامل�صئ�لني بدول جمل�س 
الرعاية ال�صيدلية من وزارة ال�صحة ال�صع�دية, وممثل�ن عن كليات 
والق�ات  االأمن  وق�ى  ال�طني  باحلر�س  الطبية  واخلدمات  الطب 
امل�صلحة وال�صحة املدر�صية باالإ�صافة اإىل م�صاركة فاعلة من �صيادلة 

القطاع اخلا�س.

اأن  يجب  التي  ال�صيدلية  الرعاية  مفه�م  اإي�صاح  اإىل  الندوة  تهدف 
الرعاية  يف  املتقدمة  الدول  جتارب  وا�صتعرا�س  للمري�س,  تقدم 

ال�صيدلية يف �صيدليات املجتمع, واأهمية التعليم املت�ا�صل لل�صيادلة 
العاملني بها ليتمكن�ا من تقدمي الرعاية ال�صيدلية للنا�س وي�صهم�ا 

يف تعزيز ال�صحة العامة. 

عام  مدير  احلارثي  ي��صف  بال�صيديل  التقينا  الندوة  هام�س  وعلى 
ال�صئ�ن التنظيمية واحلك�مية ب�صركة النهدي الطبية التي تعد اإحدى 
اأبدى  الذي  املجتمع,  ل�صيدليات  وامل�صغلة  املالكة  ال�صركات  اأكرب 
�صيدليات  تلقاه  الذي  االهتمام  ومدى  الندوة  هذه  بح�ص�ر  �صعادته 
املجتمع من امل�صئ�لني بالقطاع ال�صحي يف دول جمل�س التعاون, وراأى 
اأن هناك حاجة اإىل تط�ير االأنظمة التي حتكم واقع �صيدليات املجتمع 

ليمكن تقدمي الرعاية ال�صيدلية من خاللها ب�صكل اأكرث كفاءة.

وبعد ختام فعاليات هذه الندوة ت��صل امل�صارك�ن اإىل عدة ت��صيات 
راأى  ال�صحة  وزارات  يخ�س   ففيما  اجلهات,  من  العديد  تخ�س 
امل�صارك�ن: �صرورة قيامها بتط�ير الت�صريعات ال�صيدالنية مبا ي�صمن 

الرعاية الصيدلية يف صيدليات اجملتمع

متى سنشهد تطبيقها الفعلي؟

فواز العنزي
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تط�ير املمار�صة املهنية يف �صيدليات املجتمع, ودعم اإدارات الرعاية 
ال�صيدلية بالكفاءات وامل�ارد املالية لتنفيذ برامج الرعاية ال�صيدلية 
يف امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية و�صيدليات املجتمع, واأهمية تقنني 
اإن�صائها وحتديد  اأماكن  من حيث حتديد  املجتمع  �صيدليات  افتتاح 
امل�صافات بني ال�صيدليات حلماية ال�صيدليات من ال�صغ�ط التجارية 
اإىل تفعيل م�صاركة ال�صيادلة يف  اإ�صافة  وحت�صني تقدمي اخلدمات, 
جميع م�صت�يات اتخاذ القرار يف وزارات ال�صحة للعمل على تطبيق 
الرعاية ال�صيدلية, و�صرورة ا�صرتاط �صاعات تعليم م�صتمر الإعادة 
ترخي�س ال�صيادلة يف القطاع اخلا�س, ودرا�صة العالقة بني �صركات 
التاأمني ال�صحي و�صل�صلة ال�صيدليات امل�ج�دة ملنع االحتكار للدواء 

حتى ال ي�ؤثر على ت�اجد الدواء وعلى طريقة ال��صف. 
اأما فيما يخ�س كليات ال�صيدلة فخل�س املنتدون اإىل: اأهمية ت�صمني 
ت�صمن  التي  التدريبية  والربامج  املقررات  ال�صيدلة  كليات  مناهج 
تدريب الطالب على املهارات واملتطلبات التي يحتاج اإليها ال�صيديل 
يف �صيدليات املجتمع, و�صرورة تكثيف االأبحاث التطبيقية يف جمال 
البحث  كرا�صي  وا�صتحداث  املجتمع  و�صيدليات  ال�صيدلية  الرعاية 
والربامج التدريبية يف هذا املجال, والعمل على �صرعة �صد العجز يف 

الكفاءات ال�صيدلية املطل�بة ل�ص�ق العمل. 

وال�صحية  الطبية  اللجان  تبني  اأهمية  على  امل�صارك�ن  �صدد  كما 
مراكز  اإىل  املجتمع  �صيدليات  حت�يل  مفه�م  التجارية  الغرف  يف 
للتعاون  ال�صيدليات  �صال�صل  مالك  على  والتاأكيد  �صيدلية,  رعاية 
واملكانية  الفنية  املتطلبات  و�صع  يف  ال�صيدلية  الرعاية  اإدارات  مع 
مبنح  واإلزامهم  املجتمع,  �صيدليات  يف  ال�صيدلية  الرعاية  لتطبيق 
ال�صيادلة وفنيي ال�صيدلة العاملني لديهم احلق يف ح�ص�ر الربامج 
التعليمية والتدريبية التي ت�ؤهلهم لتقدمي الرعاية ال�صيدلية. اإ�صافة 
وكالء  قبل  لالأدوية من  االأخالقي  الت�ص�يق  ميثاق  تبني  اإىل �صرورة 
و�صركات االأدوية وعدم تغليب اجلانب التجاري على اجلانب املهني 
واالأخالقي. وحث ال�صيادلة يف �صيدليات املجتمع للتعاون مع اإدارات 
الرقابة الدوائية يف الدول االأع�صاء للم�صاركة يف برامج ر�صد االآثار 

اجلانبية لالأدوية. 

ابتكار  اأي�صًا:  الندوة  هذه  بها  خرجت  التي  عامة  الت��صيات  ومن 
مثل  وال�صيادلة(  )االأطباء  الفئتني  بني  والت�ا�صل  للتعاون  قن�ات 
املحا�صرات من اجلانبني, من  واإلقاء  العمل  وور�س  النقا�س  حلقات 
اجل تكامل اأف�صل يف املهام العلمية واملهنية وذلك الأن هناك ق�ص�ر 
يف الت�ا�صل ما بني �صيادلة املجتمع  من ناحية واالأطباء يف القطاع 
اخلا�س واملراكز الطبية والعيادات اخلا�صة من ناحية اأخرى, وتنبيه 
خدمات  احتكار  حماذير  اإىل  املعنية  والهيئات  ال�صحية  ال�صلطات 
وم�صاندة  اأثنني,  اأو  واحدة  �صركة  قبل  من  املجتمع  يف  ال�صيدلة 
والء  وك�صب  االإن�صاين  دورها  الأداء  وامل�صتقلة  الفردية  ال�صيدليات 
قبل  من  املجتمع  ل�صيدليات  اعتماد  نظام  و�صع  و�صرورة  املري�س. 
دول  يف  ال�صحية  الرعاية  من�صاآت  العتماد  املتخ�ص�صة  الهيئات 
ت�اكب  لكي  املجل�س  دول  يف  والل�ائح  االأنظمة  ومراجعة  املجل�س, 

التط�رات وامل�صتجدات اجلديدة واملطبقة على م�صت�ى العامل. 

التنفيذي  املكتب  اأن  اللقاء  ختام  يف  احليدري  حممد  الدكت�ر  واأكد 
التنفيذية  الهيئة  الأع�صاء  ورفعها  الت��صيات  متابعة  على  �صيحر�س 
ملجل�س وزراء ال�صحة اخلليجي متهيدًا لرفعها ملعايل وزراء ال�صحة 

العتمادها وتطبيقها.
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يف البداية نود اأن نتعرف على حمطات حياتكم منذ بدايتها 
مما مل ي�شبق لكم طرحه يف و�شائل الإعالم وتخ�شوننا به 

يف جملة »ال�شيديل«.
على الرحب وال�صعة, واآمل اأن يك�ن فيما �صاأ�صري اإليه يف هذا املجال ما 
يفيد القراء الكرام وخا�صة �صرائح ال�صباب. ن�صاأت يتيمًا يف اأح�صان 
�صنتان,  وعمري  جميعًا-  اهلل  –رحمهما  والدي  ت�يف  حيث  والدتي 
رعايتي  اهلل  رحمه  ال�ص�اف  فائق  الدكت�ر  والدي  �صقيق  عمي  وت�ىل 

واإخ�تي لتمتزج بداية حياتي مب�صاعر واآالم ح�صرة اليتم. وقد جعلني 
ذلك علّي بف�صل اهلل را�صيًا وقانعًا باملتاح وال اأتطلع الأي مزايا يتمتع 
الثانية  اأح�صان والدهم. وعندما بلغت  اأقراين الذين يعي�ص�ن يف  بها 
ع�صرة من عمري بداأت مرحلة مفرتق الطرق يف حياتي, حيث طلبني 
اأ�صبحت رجاًل ولذلك  يااإبني خالد لقد  عمي الجتماع هام وقال يل: 
�صتبداأ معي يف حتمل م�ص�ؤلية االأ�صرة, و�صتبداأ اعتبارًا من الغد بالعمل 

ي�ميًا بعد ع�دتك من املدر�صة يف خمزن االأدوية الذي متلكه العائلة. 

حوار: هيثم الكتبي

الدكتور خالد ال�شواف �شخ�شية �شيدلنية فريدة من عدة 
نواح.. فقد حباه اهلل ب�شفات �شخ�شية عديدة، واأك�شبته 
التجارب املتنوعة التي خا�شها ر�شيدًا كبريًا من اخلربات 
والعالقات. هو دار�س حمرتف فقد �شملت درا�شته يف التعليم 
ال�شيدلة  فدر�س  خمتلفة،  تخ�ش�شات  والعايل  اجلامعي 
والكيمياء احليوية والعلوم البيئية، وهو �شيديل حمرتف 
ال�شرعي  الطب  جمال  يف  عمل  فقد  املهنية،  ممار�شته  يف 
والأدلة اجلنائية يف وزارة الداخلية، ثم انتقل اإىل وزارة 
والكيمياء  ال�شموم  يف  اأتقنه  الذي  عمله  ليوا�شل  ال�شحة 
ال�شرعية، وهو مدير حمرتف فقد بداأ برئا�شة فرق عمل 
متعددة لينتقل اإىل اإدارة اأق�شام ومنها ليتبواأ من�شب مدير 

عام ال�شئون ال�شحية يف عدد من مناطق اململكة.

الآخرين  حمبة  ك�شب  اململكة  اأرجاء  بني  تنقالته  وخالل 
مع  راق  وتعامل  عالية  اأخالق  من  به  يتمتع  ملا  واإخال�شهم 
موظفيه، مع ما ي�شحب ذلك من اجلدية يف العمل واحلزم 
م�شاواة  الكثريين  على  ي�شعب  معادلة  وهي  الإدارة،  يف 
كفتيها. احتك �شيفنا عن قرب بعدد من الأمراء والوزراء 
للجمعية  الفخري  الرئي�س  اأبرزهم  من  ولعل  وامل�شئولني، 
الذي عمل حتت قيادته  �شلطان  بن  فهد  الأمري  ال�شيدلية 
من  �شيء  عن  حدثنا  وقد  تبوك،  منطقة  يف  �شنوات  ب�شع 
جوانب �شخ�شيته تقروؤونها يف ن�شرتنا اجلديدة )�شفحات 
الأفكار  من  العديد  ف�شتقروؤون  هنا  اأما  �شيدلنية(. 
الدكتور  علينا  اأفا�شها  التي  والتجارب  واملهارات  واخلربات 

ال�شواف كعادته بكل كرم واأريحية.
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من  ع�صرة  الثانية  يف  لطفل  امل�قف  هذا  يتخيل�ا  اأن  الكرام  وللقراء 
والدتي  من  كان  فما  املهمة,  لهذه  ا�صتيعابي  �صع�بة  وبرغم  العمر. 
عائل  مل�صاعدة  والتنفيذ  الطاعة  �صرورة  على  التاأكيد  اإال  اهلل  رحمها 
االأ�صرة. ومن الي�م التايل بداأت مهمتي واأ�صبح لزامًا علّي بذل جهد 
غري عادي للت�فيق بني الدرا�صة والعمل ي�ميًا مبا يف ذلك اأيام عطلة 
نهاية االأ�صب�ع, اإ�صافة للتنازل عما اعتاد عليه من هم يف عمري من 
لعب ومرح وت�ا�صل مع االأ�صدقاء واالأقرباء, وبرغم ذلك فقد �صكرت 
امل�صئ�لية  لتحمل  وفقني  الذي  قدرته  جلت  اأ�صكراهلل  والزلت  اهلل 
والفكري  العقلي  الن�صج  مرحلة  اإىل  لل��ص�ل  ط�يل  زمن  واخت�صار 
واالأ�صري واالعتماد على النف�س, فرحم اهلل عمي )والدي( الذي رباين 

ووالدتي وعمتي وكل من له حق علي.

عالقة  اأن  ورغم  )1973م(  1393هـ  عام  الثان�ية  من  التخرج  بعد 
اآل  ح�صن  ال�صيخ  املعارف  وزير  ومع  االأمراء  بع�س  مع  احلميمة  عمي 
ال�صيخ ووكيل ال�زارة اآنذاك االأ�صتاذ عبد ال�هاب عبد ال��صع رحمهم 
اأبنائهم  حل�ص�ل  اأ�صدقائه  من  للعديد  خري  و�صيط  عمي  وك�ن  اهلل, 
اأن ي�صعى يل  اأنه رف�س باإ�صرار  اإال  على بعثات خارجية بعد الثان�ية, 
الع�ن  اأ�صق طريقي م�صتمدًا  اأن  امل�صئ�لني وطالبني  ب�صيء لدى ه�ؤالء 

من اهلل.

ال�صيارات  م�قف  من  املكرمة  مكة  فيها  غادرت  �صاقة  رحلة  وبداأت 
وكل  اجلامعة,  يف  للتقدمي  الريا�س  اإىل  الطائف  ومن  الطائف,  اإىل 
من مر مبثل هذا امل�قف يعلم مدى ال�صع�بات التي ت�جه ال�صاب يف 
التي  واحلرمان  والق�ص�ة  اليتم  حياة  اأن  الق�ل  خال�صة  ال�قت.  ذلك 
ع�صتها يف العقدين االأولني من عمري وّلدت لدي بف�صل اهلل االإ�صرار 
املرتفني  الزمالء  ملناف�صة  اجلاد  وال�صعي  الذات  لتحقيق  والعزمية 
امل�صئ�لية,  اال�صتمرار يف حتمل  عيني  ن�صب  وا�صعًا  اأهدايف,  لتحقيق 
اهلل  ت�فيق  كان  وقد  ع�دتك.  اإىل  وتطلعهم  واالأحباب  االأ�صرة  وفراق 

با�صتمرار الباعث على حتمل ال�صعاب وم�اجهة التحديات.

وبف�صل اهلل كنت يف الكلية طالبًا ن�صيطًا م�صاركًا يف االأن�صطة الثقافية 
يف  الزمالء  من  فا�صلة  نخب  مع  و�صاهمت  والريا�صية,  واالجتماعية 
تلك االأن�صطة, وكان يل ح�ص�ر مميز واحلمد هلل على امل�صت�ى املحلي 
الذين  الطالب  اأحد  كنت  التي  اخلارجية  امل�صاركات  ويف  الكلية  يف 

ر�صح�ا فيها من كلية ال�صيدلة على م�صت�ى اجلامعة عربيًا ودوليًا.

رحلة متنوعة درا�شيًا ووظيفيًا
�شيدلة،  فالبكالوريو�س:  املجالت،  متنوعة  درا�شتك  كانت 
ما  بيئية.  علوم  والدكتوراه:  حيوية،  كيمياء  واملاج�شتري: 

هو �شر هذا التنوع وهذه الختيارات؟
ففي  املتن�عة,  ال�ظيفية  حمطاتي  ه�  درا�صتي  جماالت  تن�ع  �صر  اإن 
ال�صرعي  الطب  خمتربات  يف  عملي  طبيعة  وب�صبب  املاج�صتري  درجة 
العالقة  ذات  الهامة  ال�صيدلة  م�اد  اإحدى  اخرتت  اجلنائية  واالأدلة 
اإجراء  ت�صمل  و�صعتها  التي  خطتي  وكانت  احلي�ية«,  »الكيمياء  وهي 
 Biochemical Markers درا�صة بحثية كيميائية حي�ية للبحث عن
ذات داللة للتفريق بني عينات الدماء التي ترفع من م�صارح احل�ادث 
فقد  الدكت�راه,  اأما  حي�ان.  اأو  اإن�صان  دماء  كانت  �ص�اء  اجلنائية 
ارتبطت اأي�صًا بطبيعة عملي يف وزارة ال�صحة حيث طغى يف تلك الفرتة 
»املخلفات  ب�صكل عام ومبخاطر  البيئية  بالن�احي  االهتمام احلك�مي 
 Medical & Pharmaceutical  « ال�صيدالنية  واملخلفات  الطبية 
املجال  هذا  يف  امل�ؤهلني  ال�صع�ديني  ولقلة  خا�س.  ب�صكل   »Wastes

وك�ن امل��ص�ع ذا عالقة مبا�صرة ب�صالمة و�صحة العاملني يف القطاعات 
ووفقني  الفكرة  لدي  وتك�نت  ا�صته�اين  فقد  عم�مًا,  والنا�س  الطبية 
يف  القائم  ال��صع  على  لل�ق�ف  ميدانية  بحثية  درا�صة  اإجراء  يف  اهلل 
جمال التعامل مع النفايات الطبية وال�صيدالنية اخلطرة م�صتفيدًا من 
الدرا�صات املحدودة التي اأجنزت مبجه�دات كبرية من اإخ�ة اأفا�صل 

كان�ا �صباقني يف الت�صدي لهذه امل�صكلة.

الريا�س.  اإىل  الدرا�شية  رحلتك  ابتداأت  مكة  منطقة  من 
ثم  جدة  اإىل  بك  لتعود  الوظيفية  رحلتك  بداأت  وهناك 
تنطلق بك نحو الق�شيم مرورًا بتبوك لتحط رحالها يف جدة 
للمرة الثانية. فهل �شتكون هي املحطة الأخرية اأم اأن هناك 

حمطات اأخرى يف امل�شتقبل؟
رحلتي ال�ظيفية دليل ق�ي على ت�فيق اهلل وتع�ي�صه ىل حرمان اليتم 
يف ال�صغر بالتميز يف هذه املرحلة عن كثري من زمالئي بالتعرف على 

عند هذا احلد يجب اأن تغري مكان عملك
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عديدة  �صخ�صيات  بقرب  والعمل  كثرية,  اأ�صياء  وتعلم  بلدي,  مناطق 
من امل�صئ�لني يف الدولة يف هذه املناطق ويف مقدمتهم اأ�صحاب ال�صم� 
احلك�مية  االأجهزة  وم�صئ�يل  الكرام  ون�ابهم  املناطق  اأمراء  امللكي 
واأعيان واأهايل املناطق وزمالء العمل.. كل ذلك بال �صك تعلمت منه 
الكثري  ح�صنة  و�صمات  اأخالق  من  به  اهلل  حباين  مبا  وك�صبت  الكثري 
والكثري من ال�صداقات والدعم وامل�صاندة والتي حتتاج اىل �صفحات 
اإذا  عما  �ص�ؤالك  من  االأخري  اجلزء  اأما   .. بالتف�صيل  عنها  للحديث 
كانت جدة هي املحطة االأخرية, فج�ابي: اإمنا العلم عند اهلل , واأردد 

ما قال ال�صاعر:
 »م�صيناها خطى كتبت علينا .. ومن كتبت عليه خطى م�صاها«

وزارة  من  الوظيفية  نقالتك  اأحدى  اإىل  اأعود  اأن  يل  ا�شمح 
الداخلية اإىل وزارة ال�شحة.. هل كانت لذلك دوافع معينة؟  

هو  وما  له،  مفيد  عمله  مكان  ال�شيديل  تغيري  اأن  ترى  وهل 
املدى الزمني املنا�شب لذلك؟

ناجي  الدكت�ر  االأخ  وزميلي  التحاقي  اأن  البداية  يف  اأو�صح  اأن  اأود 
ال�صرعي  الطب  خمتربات  يف  الداخلية  وزارة  يف  للعمل  الغرابلي 
فقدنا  اأن  بعد  ولكن  قبلنا,  من  له  خمططًا  يكن  مل  اجلنائية  واالأدلة 
املدنية  اخلدمة  دي�ان  راجعنا  الكلية  يف  كمعيدين  التعيني  يف  االأمل 
لبحث خيارات ال�ظائف املتاحة يف وزارة ال�صحة اأو اخلدمات الطبية 
للحر�س ال�طني اأو وزارة الدفاع والطريان اأو وزارة الداخلية, ف�جدنا 
اأمام اأ�صمائنا تن�يهًا برغبة امل�صئ�لني يف االأمن العام ب�زارة الداخلية 
مبراجعتهم لعر�س وظائف ع�صكرية ومدنية متاحة لديهم علينا, وطلب 
منا امل�صئ�ل بدي�ان اخلدمة املدنية زيارة الفريق يحيى املعلمي م�صاعد 
اآنذاك رحمه اهلل, وفعاًل التقينا به وبالل�اء جميل  مدير االأمن العام 
امليمان وقد رحبا بنا و�صرحا لنا اأهمية ال�ظائف واحلاجة ل�صع�دتها, 
ومع  �صند احل�صيني  الدكت�ر  ه�  �صبقنا  زميل  مع  للت�صاور  مهلة  وبعد 
االأهل وا�صتخارة اهلل قبلنا العمل كمدنني يف خمتربات الطب ال�صرعي 

واالأدلة اجلنائية, واأحببنا هذا العمل وا�صتمتعنا به.
ولكن بعد التعيني اكت�صفنا اأنه ال ي�صرف لنا بدل التفرغ الذي ي�صرف 
مهمة  ال�قت  ذلك  يف  وبداأت  االأخرى,  القطاعات  يف  ال�صيادلة  لكل 
وجاءت  املقد�صة,  امل�صاعر  يف  بالعمل  وكلفنا  احلج  م��صم  يف  العمل 
عبد  بن  نايف  االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  بزيارة  ال�صعيدة  املفاجاأة 

م�قع  زيارة  وعند  احلجاج.  خلدمة  لال�صتعدادات  التفقدية  العزيز 
املختربات مت تقدمينا ل�صم�ه الكرمي, ففرح بنا كاأبناء لل�طن يف هذا 
وا�صتثمرنا  العدد,  يت�صاعف  اأن  امل�صئ�لني  من  وطلب  الهام  اجلهاز 
امل�قف فعر�صنا على �صم�ه اأننا �صنرتك العمل بعد احلج ب�صبب عدم 
�صرف بدل التفرغ فغ�صب ووجه الفريق فايز الع�يف مدير االأمن العام 
اآنذاك للرفع عن امل��ص�ع بعد احلج مبا�صرة, وت�صدى �صم�ه الكرمي 

للم�قف, و�صدرت التعليمات بال�صرف لنا. 
وكنت  جدًا  عملي  اأحببت  اأ�صلفت  كما  الأنني  االنتقال,  اأريد  اأكن  مل 
اأ�صتمتع بتط�ر خرباتي ال�صيما واأنني ح�صلت اأنا وزميلّي على عدد من 
الدورات التدريبية, وبالن�صبة يل كنت قد ح�صلت على درجة املاج�صتري 
كنت  عملي.  �صميم  يف  بحثي  اهلل  بف�صل  وكان  املتحدة  ال�اليات  من 
حني قررت االنتقال قد اأمتمت ع�صرة اأع�ام, ولكن ب�صبب ت�جه اإداري 
غري منطقي يق�صي بع�صكرة خرباء االأدلة, بداأوا بت�ظيف اخلريجني 
دورات  يف  وتاأهيلهم  وغريهما  والعل�م  ال�صيدلة  كليات  من  اجلدد 
ع�صكرية تدريبية لت�صليمهم ال�ظائف القيادية غري مكرتثني مب��ص�ع 
اخلربة. عندها مل اأوافق على البقاء يف هذا اجلهاز, الأنه �صياأتي اأحد 
اخلريجني اجلدد لرياأ�س االإدارة ملجرد لب�صه للبدلة الع�صكرية, وطلبت 
العمل  زمالئي  ترك  بفرتة  وبعدها  ال�صحة.  وزارة  اإىل  خدماتي  نقل 

ونقل�ا خدماتهم اأي�صًا.

والأدلة  ال�شرعي  الطب  جمال  يف  العمل  وجدت  وكيف 
لعمل  منا�شب  جمال  بالفعل  اأنه  ترى  هل  اجلنائية. 

ال�شيادلة؟
للعمل  ت�ؤهلهم  التي  الق�ي  واالأ�صا�س  واملعرفة  العلم  لديهم  ال�صيادلة 
وال�صم�م  االأدوية  عن  للك�صف  ال�صرعية  الطبية  التحاليل  جماالت  يف 
واملخدرات يف اأن�صجة واأع�صاء اجل�صم واالإفرازات وال�ص�ائل احلي�ية 
ويف امل�صب�طات, وهم من اأكفاأ املخت�صني يف هذا املجال متى ما كان�ا 
قادرين على ا�صتثمار معرفتهم وتاأهيلهم الإثبات جدارتهم. وبالن�صبة 
يل واحلمد هلل فقد وجدت العمل يف هذا املجال علميًا ممتعًا ويخ�ل 
اإىل  اإ�صافة  ومبدعًا  مميزًا  خبريًا  لي�صبح  ال�قت  مرور  مع  �صاحبه 
م�صاهمته االأ�صا�صية يف تطبيق العدالة.                                                                                                                   

هو  وما  له،  مفيد  عمله  مكان  ال�شيديل  تغيري  اأن  ترى  وهل 
املدى الزمني املنا�شب لذلك؟

يف  مهنة  �صاحب  وكل  ال�صيدالنية  اأو  ال�صيديل  ي�صتمر  اأن  الطبيعي 
اجلهة التي يعمل فيها طاملا اأن اأو�صاعه م�صتقرة واأنه يق�م بعمله يف 
ذلك  الأن  كافة حق�قه,  ومعطى  ال�صليمة  املمار�صة  فيه  له  مهياأ  مكان 
املقنن.  الطبيعي  لالرتقاء  والتطلع  ال�ظيفي  اال�صتقرار  على  ي�صاعد 
اإذا مل تكن الظروف مهياأة عندها على ال�صيديل �صاحب املهنة  اأما 
الهامة اأن يبحث عن البدائل االأف�صل واملفيدة تطبيقيًا ملمار�صة مهنته 

ووظيفيًا يف حتقيق اأهداف هذا االنتقال.

ال�شيادلة قادرون على العمل يف جمالت 
متعددة متى ما ا�شتثمروا تاأهيلهم
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وبالطبع فاإن كل م�ظف �صاحب مهنة وعطاء اإيجابي ودور وم�صاهمة 
اإىل  لي�صل  ال�ظيفي  ال�صلم  يف  التتابعي  االرتقاء  يف  يرغب  مهنية 
ملي�له  تبعًا  مهنته وغريها  القيادية يف جمال  ثم  االإ�صرافية  ال�ظائف 
ال�صخ�صي  تقديري  ويف  لديها.  يعمل  التي  اجلهة  وقناعة  وا�صتعداده 

اأعتقد اأن 10 – 15 �صنة هي فرتة كافية.

اأخريًا ويف هذا املحور، ما هي اأكرث الأ�شياء التي اأحببتها اأو 
كرهتها يف وظائفك ال�شابقة؟

ي�ص�ده  ج�  يف  اجلماعي  العمل  فهي:  اأحببتها  التي  االأ�صياء  اأكرث  اأما 
تنام �صبحانه وتعاىل,  الذي ال تغفل عينه وال  االإخال�س وخمافة اهلل 
وا�صعًا ن�صب عيني ق�ل اهلل تعاىل: »اإنا ال ن�صيع اآجر من اأح�صن عمال« 
م�صئ�لني  امل�اطنني  مع  املتبادل  احلب  تنامى  وقد  الكهف(.  )�ص�رة 
عملت  التي  املناطق  وهجر  وقرى  وحمافظات  مدن  يف  وغريهم 
اإمكانيات  من  املتاح  وفق  احتياجاتهم  مع  اجلاد  تعاملنا  نتيجة  فيها 
اإ�صافة  بالتناوب,  ول�  اجلميع  لي�صتفيد  لالإمكانات  عادل  وبا�صتثمار 
اإىل نقل وعر�س اأوجه الق�ص�ر الأ�صحاب ال�صم� امللكي اأمراء املناطق 
ح�صب  اأول�ياتها  ومرتبة  واقعية  تقارير  يف  ال�زراء  املعايل  واأ�صحاب 
االإجنازات  من  العديد  على حتقيق  احلمد  �صاعد وهلل  االأهمية, مما 

التي اأ�صعدت االأهايل.

اأما االأ�صياء التي كرهتها, فاأنا بحمد هلل مل يكن للكراهية يف حياتي 
كلها مكان, وحتى من اأ�صاء اإيّل فقد كظمت غيظي بف�صل اهلل وعاملته 
كما اأمر اهلل بالتي هي اأح�صن, فكان ف�صل اهلل اأن عاد اإىل قائمة ال�يل 
بينك  الذي  فاإذا  اأح�صن  هي  بالتي  »ادفع  �صبحانه:  قال  كما  احلميم 

وبينه عداوة كاأنه ويل حميم«.

اجلوانب ال�شخ�شية والأ�شرية
اإن لديك فل�شفة معينة يف تربية  يقول بع�س العارفني بك 

اأولدك. فهل لنا اأن نعرف اأبرز مالحمها؟
بف�صل من اهلل وبدور م�صاند كبري من زوجتي حفظها اهلل كان اأ�صل�بنا 

خ�ص��صًا  الرتب�ية  االأ�ص�س  بني  الت�ازن  على  مبنيًا  اأبنائنا  تربية  يف 
تاأثري حالة اليتم التي ن�صاأت فيها, مع ا�صت�صحابنا لق�ل اهلل عز  مع 
وجل: )املال والبن�ن زينة احلياة الدنيا( وق�ل نبيه: )كلكم راع وكل 
راع م�صئ�ل عن رعيته(, فالطفل كغ�صن ال�صجرة اإن ق�مته منا معتدال 

بت�فيق اهلل, واإن تركته بال رعاية وتق�مي ن�صاأ مائاًل.

حر�صنا على اأن يعرف اأوالدنا ما لهم من حق�ق وما عليهم من واجبات 
باأ�صل�ب ال�صداقة وكامل الثقة واحلرية التي اأهلتهم مع ال�قت بف�صل 
عليها  ع�دناهم  التي  االأم�ر  ومن   . االإيجابية  ال�صل�كيات  لتبني  اهلل 
يتاح  ال  الثاين  االأ�صب�ع  بينما  كذا,  فيه  متاح  هذا  )االأ�صب�ع  قاعدة: 
فيه ذلك( وطبقنا ذلك يف ت�فر امل�اد الغذائية االأ�صا�صية والتكميلية, 
وكذلك بالن�صبة للرتويح عن النف�س, وهدفنا من ذلك ه� ال�صع�ر بجزء 
من احلرمان من امللذات التي يعاين منها الفقراء واملحتاجني, وبالتايل 
تع�يدهم اأن جزءًا ي�صريًا من م�صروفهم يعترب حقًا هلل �صبحانه وتعاىل 
اأمانة لديهم وملك للغري, وعليهم حتديده -مهما قّلت قيمته الرقمية- 
ي�م  خ�ص�ص�ا  اهلل  وبت�فيق  منتظم,  اأ�صب�عي  دوري  ب�صكل  واإخراجه 
اجلمعة لذلك الغر�س. واأنا اأذكر ذلك هنا ب�صكل خال�س هلل واأعر�صه 

ك�صل�ك رمبا ي�صتح�صنه القراء يف تربية اأوالدهم وقد يطبقه بع�صهم.

العائلة  جمل�س  اتفاقية  عقد  مت  ع�صرة  اخلام�صة  اأوالدي  بلغ  اأن  وبعد 
الذي يت�ىل تنظيم اأم�ر االأ�صرة بدءًا من امليزانية ال�صهرية )التي تعترب 
ال�صخ�صية  الفردية  القرارات  االأوىل عنها( وجميع  امل�صئ�لة  والدتهم 
واالأ�صرية. وكنت حري�صًا على تربيتهم على �صلة الرحم وم�ا�صلة كبار 
ب�صقيها  العائلية  املنا�صبات  امل�صاركة يف جميع  واحلر�س على  االأ�صرة 
)االأفراح و االأحزان(, ولي�س احل�ص�ر ك�صي�ف فقط, واإمنا امل�صاركة 

يف تنفيذ اخلدمات ذات العالقة باملنا�صبة.

ين�شح  مهنته  عن  عال  ر�شا  لديه  الذي  ال�شيديل  اإن  يقال 
اأولده بدرا�شة ال�شيدلة. ماذا عنك؟

اعذرين الأين اأختلف مع هذا الراأي اأو املق�لة, ويت�صح ذلك من اإجابتي 
ال�صابقة عن اأ�صل�بي يف تربية اأوالدي. وقد كان دور والدتهم -جزاها 
متابعتهم على مدى  ومثاليًا يف جمال  وعنهم خريًا- كبريًا  اهلل عني 
ا�صتطاعتنا  الدرا�صية. وبالتايل كنا ن�صاعد كاًل منهم بقدر  �صن�اتهم 
خالل  بهم  واهتمامنا  متابعتنا  وتركزت  وه�ايته,  مي�له  تنمية  على 
�صن�ات املرحلة الثان�ية, وطرح م��ص�ع اجلامعة بعد الثان�ية للتداول  
لتهيئتهم وا�صتعرا�س رغباتهم ومربراتهم, ثم ترتيب لقاءات لهم مع 
زمالئي يف املجاالت املختلفة  ملناق�صتهم و�صرح املعل�مات ذات العالقة 
ال�صيدلة  كلية  فيها  مبا  لتحقيقها..  ال�صرورية  االلتزامات  ومناق�صة 
االختيار  قرارات  كانت  النهاية  ولكن يف  نف�صي.  اإىل  املحببة  ومهنتها 

بيدهم, وما علينا �ص�ى احرتامها وم�صاعدتهم على حتقيقها.

قد  التي  اململكة  مناطق  بني  والأ�شرة  اأنت  تنقالتك  كرثة 
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تكون خمتلفة يف طبيعتها اجلغرافية والدميوغرافية كيف 
ال�شعيد  على  وامل�شكالت  العقبات  عن  وماذا  معها،  تاأقلمتم 

العملي اأو الجتماعي؟
ال�صك اأنها قد واجهتني واالأ�صرة واالأبناء يف بداية كل مرحلة عمل يل 
باإحدى املناطق بع�س ال�صع�بات, ولكن باحلكمة وامل�دة يف التعامل مع 
االأهل واالأبناء �صاعدتهم يف جتاوز معاناة جتديد العالقات وال�صداقات, 
وفق  بلدي  وخدمة  ال�اجب  نداء  تلبية  يف  معي  دورهم  اأهمية  وتاأكيد 
واال�صتعداد  اخلري  يف  ت��صم�ا  الذين  وامل�صئ�لني  االأمر  والة  ت�جيهات 
واأبناء  ب�صرح و�صع عائالت  اأخفف عليهم معاناتهم  للت�صحية. وكنت 
امل�اطنني الذين يعمل�ن يف ال�صلك الدبل�ما�صي والتعليمي والع�صكري 
دول غريبة  للعمل يف  اململكة  لل�صفر خارج  ال�اجب  نداء  يلب�ن  الذين 
واالجتماعية,  والدمي�غرافية  اجلغرافية  الن�احي  كل  من  وخمتلفة 

ومنها دول ي�صعب جدًا العي�س فيها.
اهلل  وبت�فيق  والزلت  كنت وهلل احلمد  فقد  �صخ�صياآ  بالن�صبة يل  اأما 
 .. وظيفة  اأو  من�صب  يغريين  ال  ب�صيطًا  اإن�صانًا  رب�ين  من  وبف�صل 
اأقد�س عملي  اأين  اإىل  اإ�صافة  ي�صغرين  واأحرتم من  يكربين  اأقدرمن 
وامل�صئ�لية املناطة بي واأحب بلدي بال حدود, واأوؤدي عملي بجد وتفان 
يل  اهلل  بت�فيق  حظيت  وقد  �صبياًل.  ذلك  اإىل  ا�صتطعت  ما  واإخال�س 
ال�صم�  اأ�صحاب  من  والتقدير  ال�صكر  و�صهادات  خطابات  من  بالكثري 

امللكي االأمراء ..

العليا  رئي�س جلنة احلج  الداخلية  وزير  العزيز  بن عبد  نايف  االأمري 
ماجد  االأمري  ال�صابقني  املكرمة  مكة  منطقة  واأمريي  اهلل,  حفظه 
واالأمري عبداملجيد رحمهما اهلل, واالأمري في�صل بن بندر اأمري منطقة 
ال�صابق  العام  الرئي�س  فهد  بن  في�صل  واالأمري  اهلل,  حفظه  الق�صيم 
لرعاية ال�صباب ورئي�س اللجنة ال�طنية ملكافحة املخدرات رحمه اهلل, 
واالأمري فهد بن �صلطان اأمري منطقة تب�ك والرئي�س الفخري للجمعية 
ال�صيدلية حفظه اهلل. ومن اأ�صحاب املعايل وزراء ال�صحة ال�صابقني 
حمد  والدكت�ر  �صبك�صي  اأ�صامة  والدكت�ر  احلجيالن  في�صل  االأ�صتاذ 
ومن  ال�صيخ,  اآل  عبداهلل  الفريق  االأ�صبق  العام  االأمن  ومدير  املانع, 
الل�اء جميل  االأ�صبق  املخدرات  مكافحة  عام  مدير  ال�صعادة  اأ�صحاب 
في�صل  الل�اء  ال�صابق�ن  املكرمة  مكة  منطقة  �صرطة  ومدراء  امليمان, 

احلارثي والل�اء �صالح فا�صل وكبار امل�صئ�لني ب�زارة ال�صحة.

وحمبة  ود  ك�صب  على  حري�صًا  كنت  فقد  دومًا  علّي  اهلل  ف�صل  ومن 
باأنه  ت��صف  التي  الفئات  حتى  معي  يعمل  من  ومعظم  عم�مًا  النا�س 
من ال�صعب ا�صتقطابها, وقد مكنني اهلل من حتفيز ودعم الكثري من 
قطار  اإىل  و�صمهم  املختلفة  املناطق  يف  معي  عمل�ا  الذين  امل�ظفني 

العاملني املخل�صني بكل القناعة والر�صا وال�صعادة بامل�صاهمة. 

بخلفياتك العلمية والعملية املتنوعة، نتوقع اأن لديك اأي�شًا 

خالد  الدكتور  يق�شي  فكيف   متنوعة.  واهتمامات  هوايات 
اأوقات فراغه واإجازاته وما هي املجالت التي ت�شتحوذ على 

اهتمامه؟ 
كما اأ�صرت �صابقاآ فقد ن�صاأت يتيمًا ومررت يف بداية حياتي مب�اقف ال 
وبالتايل فقد كان  الالاإرادية )البارا�صيمباثاوية (,  الق�ص�ة  تخل� من 
اأي ت�صرف لطيف يف التعامل ي�صرتعي انتباهي وكنت اأ�صتمتع عندما 
تبني  اجتهدت يف  اهلل  وبف�صل  بلطف,  يت�صرف  �صخ�س  اأي  اأ�صادف 
ال�صل�ك  هذا  اأنن�صر  ا�صتطعت  ما  اأحاول  والزلت  وكنت  ال�صل�ك,  هذا 

الأنه �صل�ك يحثنا عليه ديننا.

من ه�اياتي يف بدايات العمر املرا�صالت وجمع الط�ابع والر�صم وجمع 
ق�صا�صات ال�صحف التي حت�ي م�ا�صيع عاطفية اأو ق�ص�س واقعية فيها 
ما اأتعلم منه واأن�صره ملن ح�يل. اأما يف عمر ال�صباب واللياقة والعنف�ان 
فكنت العب كرة يد متميز يف املرحلة الثان�ية على م�صت�ى منطقة مكة 
املكرمة التعليمية وقد ح�صلت على عدة ج�ائز ثم على م�صت�ى جامعة 
امللك �صع�د �صمن فريقي كلية ال�صيدلة لكرة اليد والقدم. اإ�صافة اإىل 
تنظيم االأن�صطة الثقافية واالجتماعية املفيدة وامل�صاركة فيها, وخدمة 
املجتمع والتحدث اإىل النا�س مبا اأعرفه لغر�س الت�عية اأو ن�صر ف�صيلة 

�صل�كية متثل اأحد املجاالت التي ت�صتح�ذ على اهتماماتي.

اأجعلها  اأن  واأجتهد  االإمكان  بقدر  امل�صبق  الرتتيب  اأحب  االإجازات  يف 
هذا  على  اأثرت  اجل�ال  الهاتف  تقنية  ولكن  العمل,  عن  منف�صلة 
اجلانب. ومتعتي يف االإجازة تك�ن مع اأ�صرتي, وتزداد كلما اأمكن جتمع 
االأحباب    خالل االإجازة. ولكن البد اأن اأق�صي جزءًا من االإجازة �صبه 

منعزل الأخل� بنف�صي واأراجع اأم�ري ال�صخ�صية واالأ�صرية والعملية.

خال�شة التجارب الإدارية
لل�شئون  عام  مدير  من�شب  �شغل  �شيديل  اأول  تكون  رمبا 
ال�شحية، ول �شك اأنه من�شب تناط به الكثري من امل�شئوليات. 
وهل  املن�شب،  هذا  اإىل  ال�شيادلة  من  غريك  ي�شل  مل  ملاذا 
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فرقًا بني العمل يف القطاع احلكومي واخلا�س؟
العمل ه� العمل يف القطاعني, وبعد ت�فيق اهلل هناك عامل م�صرتك 
واكت�صاب  التاآقلم  على  واملقدرة  ال�صخ�صية  املق�مات  ه�  جدًا  مهم 
والدراية  اخلربات  تط�يع  على  والقدرة  الالزمتني  واملعرفة  املهارات 

ال�صابقة يف العمل الالحق.

ت�صري  احلك�مي  العمل  ففي  االإثنني,  بني  هام  فرق  هناك  اأن  وال�صك 
االأم�ر يف العديد من االأجهزة احلك�مية بالربكة, ويف كثري من االأحيان 
مبختلف  القيادية  املنا�صب  تقلد  يف  املقيا�س  هي  الكفاءة  تك�ن  ال 
وال  حمدد,  �صخ�س  على  لتنطبق  ال�ظيفة  ل  تف�صّ واأحياناآ  م�صت�ياتها 
يف  كم�اد  م�ج�داآ  كان  واإن  للم�ظف  االإنتاجي  املردود  �صرط  ي�جد 
اأوالتي  بذالك  تلزم  التي  االآليات  ت�جد  ال  ال�اقع  يف  ولكن  التعليمات 
يف  املخل�صني  امل�ظفني  لدى  ال�حيد  الدافع  ويبقى  املردود,  تقي�س 

االأجهزة احلك�مية ه� خمافة اهلل وتطبيق �صنة اإتقان وج�دة االأداء.

هناك اأ�شرار ل يتقنها ال�شيادلة تهيئهم ل�شغله؟
ل�صت اأول �صيديل بل ثاين �صيديل ي�صل بت�فيق اهلل ملن�صب مدير عام 
لل�صئ�ن ال�صحية, فقد �صبقني االأخ العزيز االأكرب ال�صيديل اإبراهيم 
الف�از مديرًا عامًا لل�صئ�ن ال�صحية مبنطقة حائل. وبالطبع ال ي�جد 
اإنا ال ن�صيع   « اأ�صرار, فالعملية تبداأ وتنتهي بت�فيق اهلل ووعده احلق 
املهارات  واكت�صاب  تعلم  يتقن  من  اأن  مبعنى  عمال«  اأح�صن  من  اأجر 
واخلربات االإ�صافية مع خربات مهنته االأ�صا�صية �صيك�ن حمط اأنظار 
تباعًا. وكل مي�صر  واملهام  امل�صئ�ليات  تاأتي  ت�فيق اهلل  امل�صئ�لني وبعد 

ملا خلق له. 

من خالل جتربتك الإدارية الرثية، كيف ميكن لل�شيديل اأن 
يعزز ح�شوره يف مكان عمله ويو�شع من دائرة �شالحياته؟ 

اإجراءات  وتعزيز خرباته مبتابعة  واإتقان ممار�صته  بالت�كل على اهلل 
واكت�صاب  وتعلم  امل�صتمر,  الذات  وتط�ير  واملثابرة  العمل  وتنظيمات 
املهارات االإ�صرافية والذي �صينعك�س على تط�ير حميط العمل, وبالتايل 
تنامي امل�صاهمات االإيجابية التي �صتك�ن حمط اأنظار امل�صئ�لني ومدعى 
ا�صتقطاب  عملية  اهلل  باإذن  و�صتبداأ  ذلك,  وراء  يقف  ممن  �صرورهم 
واأدوار قيادية  تباعًا يف مهام وجلان  اأدائهم لالنخراط  املتميزين يف 

تدريجية, وكما قلت �صابقًا »كل مي�صر ملا خلق له«.

وجدت  هل  اخلا�س،  القطاع  يف  للعمل  انتقالك  وبعد  الآن 

تعزيز املكانة الوظيفية بتطوير الذات 
واكت�شاب املهارات

املعلومات ال�شخ�شية:
- تاريخ امليالد:  1373هـ / 1953م.

- مكان امليالد:   مكة املكرمة.
- احلالة االجتماعية :  متزوج وله اأربعة اأوالد.

املوؤهالت العلمية:
- بكال�ري��س ال�صيدلة والكيمياء ال�صيدلية - جامعة امللك �صع�د - 

الريا�س - 1398هـ.
االأمريكية  ك�ل�رادو  والية  جامعة   - احلي�ية  الكيمياء  ماج�صتري   -

)CSU  ( - 1405هـ.
- دكت�راة الفل�صفة يف العل�م البيئية - جامعة عني �صم�س - جمه�رية 

م�صر العربية  - 1425 هـ.
اخلربات العملية:

1/ وزارة الداخلية ) 1398 – 1407هـ ( :
اجلنائية  واالأدلة  ال�صرعي  مبختربالطب  �صرعي  كيميائي  حملل   -

املركزي بالريا�س .

خالد بن السيد صاحل الصواف
يف سطور

- م�صاعد ملدير خمتربات االأدلة اجلنائية املركزية بالريا�س .
خمترباالأدلة  وجتهيز  باإن�صاء  كلفت  التي  العمل  جمم�عة  رئي�س   -

اجلنائية باملنطقة الغربية  بجدة  .
- خبري ومدير خمتربات االأدلة اجلنائية باملنطقة الغربية ) جدة ( 

1400-1407هـ
2/ وزارة ال�صحة ) 1408 – 1427 هـ( :

ال�صرعية مبنطقة  والكيمياء  ال�صم�م  مركز  ومدير  قان�ين  �صيديل   -
مكة املكرمة )1408 – 1412هـ(.

 –  1413( الق�صيم  مبنطقة  ال�صحية  ال�ص�ؤون  عام  مدير  م�صاعد   -
1417هـ(.

- مدير عام ال�ص�ؤون ال�صحية مبنطقة تب�ك ) 1418 – 1421هـ (.
املكرمة )1421  ال�صحية مبنطقة مكة  ال�ص�ؤون  م�صاعد مدير عام   -

– 1427هـ(.
- مدير ال�صئ�ن ال�صحية بجدة باالإ�صافة اإىل عمله م�صاعدًا ملدير عام 

ال�صئ�ن ال�صحية مبنطقة مكة املكرمة )1425هـ(.
3/ القطاع اخلا�س )1427 – حتى االآن(
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اأما يف القطاع اخلا�س فالعملية خمتلفة الأن االأعمال م�صنفة اإىل فئات 

م�صاندة  تنفيذية / اإ�صرافية / قيادية, ولكل فئة م�ص�ؤوليات وواجبات 
وحق�ق اأ�صا�صية واإ�صافية مرتبطة باالأداء واملردود اللذين لهما اآليات 
قيا�س دورية ت�صمل املتابعة والتقيم امل�صتمر للتاأكد من التنفيذ الفعلي 
احلل�ل  وو�صع  الق�ص�ر  اأواإكت�صاف  االأهداف  حتقيق  ون�صب  للخطط 
اأوالتقنية  التاأهيلية  اأو  ال�صخ�صية  املختلفة  ب�ص�ره  الدعم  وت�فري 
وبالتايل  متابعة,  بال  لت�صري  االأم�ر  ترك  وعدم  االأهداف,  لتحقيق 
املردود,  من  امل�صتهدف  وفق  وم�زع  حم�ص�ب  وقته  اخلا�س  فالعمل 
متثل  العاملني  اأداء  تنامي  على  ترتتب  التي  احل�افز  اأن  اإىل  اإ�صافة 
حتديًا للراغبني يف حت�صني اأو�صاعهم وم�صت�ياتهم, وغالبًا يك�ن تعني 
امل�ظفني مب�ا�صفات وم�ؤهالت وخربات ل�صغل وظائف وتنفيذ مهام, 
كما يتم اال�صتثمار يف تزويدهم بالتدريب على املهارات االإ�صافية التي 

حتتاجها ال�ظيفة.

وهل من ن�شيحة توجهها يف اخلتام لل�شيادلة ب�شكل عام؟
لكل ال�صيادلة من اجلن�صني اأق�ل: اإن مهنتكم عانت كثريًا من �صغ�طات 
كثرية, لي�س يف بلدنا فقط واإمنا يف العديد من دول العامل, لي�س الإلغاء 
الطبي  الفريق  وجعل  باملزايا  لالنفراد  ولكن  واأهميته,  الدور  حقيقة 
االأخرى,  الفئات  جلميع  وكفة  لالأطباء,  كفة  كفتني:  اأو  جمم�عتني 
ودافع�ا  االأمر  لذلك  ال�صيادلة  من  فا�صلة  جمم�عة  ت�صدت  ولكن 

ي�صعروا  اأن  ال�صيادلة  على  فاإن  وبالتايل  والدور,  االأهمية  واأظهروا 
بالفخر الأنهم اأ�صحاب مهنة وتخ�ص�س هام جدًا خلدمة االإن�صان بكل 
امل�صاهمات التي تدخل �صمن اخت�صا�صهم من ت�صنيع الدواء وحتديد 
خ�صائ�صه وتاأثرياته العالجية واالآثار اجلانبية عند اإ�صاءة اال�صتخدام 
والتداخالت الدوائية وم�انع اال�صتخدام وم�صاركة الطبيب املعالج يف 
حتديد اخلطط العالجية الدوائية للحاالت املر�صية  والعمل الدءوب 

وامل�صتمر الكت�صاف البدائل الدوائية.

تخ�ص�صات  قائمة  يف  الطبيب  بعد  الثاين  املركز  حتتل  مهنتكم  اإن 
مرفق  الأي  اأونظام  قان�ن  اأو  ت�صريع   اأي  يجيز  وال  ال�صحي,  الفريق 
طبي اأن ي�صند مهمة ال�صيديل الأي من اأع�صاء الطاقم ال�صحي. وهذا 
الفريق الذي حتتل�ن فيه م�قعًا هامًا ي�ؤدي اأنبل واأغلى خدمة للحفاظ 
ال�صحية  واخلدمات  ال  كيف   .. حياته  اإنقاذ  اأو  االإن�صان  حياة  على 
باأطقمها هي التي تعني باالإن�صان منذ اأن يخلق جنينًا وتتابع حالته وه� 

يف بطن اأمه وت�صتقبله م�ل�دًا وترعاه ط�ل حياته وحتى مماته.

اإن ال�صيدلة يف وقتنا احلا�صر مل تعد كما كانت يف املا�صي, بل اأ�صبح تاأهيل 
ال�صيادلة متن�ع املجاالت ليتما�صى مع تن�ع االحتياج, ويرجع الف�صل يف 
ذلك لالإخ�ة االأفا�صل الذين تعاقب�ا على عمادة الكلية وجه�دهم امل�فقة 
اأرقى اجلامعات  ما يحدث يف  مل�اكبة  ال�صيدالين  التعليم  لتط�ير م�صار 

الدولية, ولهم نق�ل: ب�ركت خطاكم وجزاكم اهلل كل خري.

املنطقة  فرع  ومدير  التجارية  ال�صاحلية  امل�ؤ�ص�صة  مديرعام  نائب   -
الغربية

الع�شويات واملجال�س:
- نائب رئي�س اجلمعية ال�صيدلية ال�صع�دية يف الدورة الثالثة وممثل 

لها باملنطقة الغربية وع�ص� ن�صط ببقية الدورات. 
- ع�ص� جمل�س منطقة تب�ك الذي يراأ�صه �صاحب ال�صم� امللكي اأمري 

املنطقة )1418-1421هـ(.
امل�شاركات املهنية:

- راأ�س و�صارك يف العديد من اللجان املهنية املتخ�ص�صة خالل عمله, 
ومنها:

املكرمة: مكة  منطقة  • يف 
االإقليمية  الربامج  جلنة  ال�صحة,  ب�زارة  التح�صريية  احلج  جلان 
الطبية امل�صرتكة واللجنة التنفيذية ملجل�س تط�ير اخلدمات ال�صحية 
مبنطقة مكة املكرمة الذي يرا�صه �صم� اأمري املنطقة, اللجنة االإعالمية  
مبكة  ال�صحية  ال�ص�ؤون  مدراء  جلنة  1423هـ,  عام  حلج  ال�صحية 
املكرمة وجدة والطائف والقنفذة, برنامج التعاون امل�صرتك الطبي مع 
للم�صاريع  الدورية  املتابعة  التخ�ص�صي, جلنة  امللك في�صل  م�صت�صفى 
ال�صحية, اللجنة املنظمة الأول ندوة عن اآفاق ا�صتثمار القطاع اخلا�س 
يف اخلدمات ال�صحية احلك�مية, جمم�عة ال�صيادلة, وجلنة مراقبة 

الدواء, وجلنة الط�ارئ والك�ارث, وجلنة مدراء امل�صت�صفيات, وجلنة 
املقد�صة  بامل�صاعر  ال�صحية  باملرافق  ال�صحة  وزارة  عهد  تنظيم 

وت�ثيقها, وبرنامج احلج لعدة اأع�ام.
الق�شيم: منطقة  • يف 

جلنة  امل�صت�صفيات,  مدراء  جلنة  الطبي,  للتم�ين  االإقليمية  اللجنة 
املدراء الطبيني, جلنة اإعداد احتياجات املنطقة من االأدوية والل�ازم 
ال�طنية  للندوة  املنظمة  اللجنة  العدوى,  مكافحة  جلنة  املخربية, 
الثاين  ال�طني  لالإجتماع  املنظمة  اللجنة  العدوى,  ملكافحة  الثانية 

ملراكز مراقبة ال�صم�م. 
تبوك: منطقة  • يف 

اللجنة ال�صحية مل�اجهة الط�ارئ والك�ارث, جمل�س مدراء امل�صت�صفيات, 
جلنة تط�ير االأداء االإداري باملرافق ال�صحية, جلنة تنظيم االجتماع 

االأول ملدراء الرخ�س الطبية و�ص�ؤون ال�صيدلة باململكة.
واالجتماعات  العمل  حلقات  من  العديد  يف  ال�صحة  وزارة  مّثل   -

االإقليمية والدولية.
- �صارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية وحا�صر يف برامج 
الت�ع�ي,  املخدرات  ومكافحة  ال�صحي,  والتثقيف  ال�صحية,  االإدارة 

وت�عية املجتمع باأن�اع الت�صممات الدوائية والكيميائية والبيئية.
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نعم نحتاج برامج اأخرى
اإ�صراء الر�ص�د امل�صرفة على التدريب مب�صت�صفى  بداأنا بال�صيدالنية 
عدة  وج�د  ب�صدة  ت�ؤيد  التي  بالريا�س,  ال�طني  للحر�س  فهد  امللك 
متعددة.  خيارات  وال�صيدالنية  لل�صيديل  ليتاح  خمتلفة  برامج 
فربنامج الزمالة كما تق�ل د/اإ�صراء يعترب اخليار ال�حيد ل�صيادلة 

الربامج عديدة، ولكن من يعلق اجلرس؟!
حتقيق:

خالد ال�شايع/اإميان العجمي

حول  ال�شابق  العدد  يف  ال�شيديل  جملة  مان�شرته  مع  جتاوبًا 
املهني  التدريب  برامج  بزيادة  املمار�شني  ال�شيادلة  مطالبة 
للتخ�ش�شات  ال�شعودية  الهيئة  قبل  من  لل�شيادلة  املتاحة 
الفريحي  ح�شني  الدكتور  للهيئة  العام  الأمني  وجه  ال�شحية، 
فيه  يرحب  ال�شعودية  ال�شيدلية  اجلمعية  لرئي�س  خطابًا 
طلبت  الهيئة  اأن  فيه  ويوؤكد  للمو�شوع،  الهادف  املجلة  بطرح 
من املجل�س العلمي لل�شيدلة املبادرة بطرح برامج اأخرى ح�شب 
ما  مع  التجاوب  هذا  نثّمن  ونحن  لها،  امل�شاندة  القاعدة  توفر 
تطرحه املجلة حتقيقًا للم�شلحة العامة التي نن�شدها جميعًا.

يف هذا العدد طلبنا اآراء املدراء وامل�شئولني عن تدريب ال�شيادلة 
وتطويرهم يف عدد من امل�شت�شفيات، كما حاورنا اأع�شاء املجل�س 
للتخ�ش�شات  ال�شعودية  بالهيئة  ال�شيدلة  لخت�شا�س  العلمي 
القرار  اأ�شحاب  ومنح  التحقيق،  اإكمال  يف  منا  رغبة  ال�شحية 
الذين  املمار�شني  جانبيه:  من  املو�شوع  اإىل  النظر  فر�شة 
ا�شتطلعنا اآراءهم يف العدد ال�شابق، وامل�شئولني الذين تقروؤون 
اأن يعود هذا النقا�س باخلري  اأمل  اآراءهم يف هذا العدد. وكلنا 

على املهنة ومن�شوبيها.

امل�صت�صفيات الذين يرغب�ن يف اإكمال درا�صتهم الإمكانية ت�فر فر�صة 
بربنامج  يلتحق  ملن  امليزة  هذه  تتاح  ال  حني  يف  العمل,  مع  التفرغ 
برنامج  باأن  وت�صيف  العمل.  اأو  الدرا�صة  بني  خمرّي  الأنه  املاج�صتري 
اأي ميزة  املعل�مات فقط, دون  اإال تط�ير يف  الزمالة احلايل ما ه� 
بعد  يتخرج  املقيم  فال�صيديل  ال�ظيفي,  امل�صمى  ناحية  من  اأخرى 
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عناء �صنتني ليع�د يف النهاية اإىل ما كان عليه �صابقًا, ف�صاًل عما قد 
يعانيه خالل اأيام التدريب من تقليل قيمته؛ لذا يجب تفعيل دورهم 
اأو  جمم�عة,  راأ�س  على  مثاًل  ي�صبح�ا  اأن  مثل  مقيمني,  ك�صيادلة 
املثال  �صبيل  على  اأ�صهر  �صتة  اإىل  الدرا�صة  �صن�ات  تخت�صر عدد  اأن 
بحيث ت�صبح كاأنها م�صار اأو دورة مكثفة يف تخ�ص�س معني )�صيدلة 
االإدارة,  الداخلية,  ال�صيدلية  اخلارجية,  ال�صيدلية  �صريرية, 
الرتكيز  زيادة  مع  اإلخ(,  وال�صم�م,  االأدوية  معل�مات  امل�صت�دعات, 

على ال�صق العملي على ح�صاب اجلزء النظري.

ب�زارة  ال�صيدلية  الرعاية  عام  مدير  البتال  بتال  ال�صيديل  اأما 
يف  لل�صيادلة  ال�زارة  تقدمه  اأن  ميكن  عما  �صاألناه  فقد  ال�صحة, 
اإدارة الرعاية ال�صيدلية قد قامت  اأن  التدريب املهني, فاأكد  جانب 
جميع  يف  لل�صيادلة  امل�صتمر  والتعليم  للتدريب  ا�صرتاتيجية  ب��صع 
اململكة,  م�صت�ى  االأولية على  ال�صحية  الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفيات 
من  تنفيذها  باملناطق  ال�صحية  ال�صئ�ن  مديريات  تت�ىل  بحيث 
خالل عقد العديد من الدورات التدريبية املكثفة والندوات اخلا�صة 
يحتاجها  التي  وامل�ا�صيع  التخ�ص�صات  من  العديد  يف  بال�صيادلة 
ال�صيديل لتط�ير قدراته يف جمال الرعاية ال�صيدلية, مع ا�صتمرار 
تنفيذ  عند  عليها  واالإ�صراف  الفرعية  االإدارات  م�صاعدة  يف  االإدارة 
احل�ص�ر  على  ال�صيادلة  وت�صجيع  العلمية  واللقاءات  الربامج  هذه 
تك�ن  كافية, فقد ال  لي�صت  الربامج  اأن هذه  يرى  اأنه  اإال  وامل�صاركة. 
تدريبية  دورة  اإىل  حت�يرها  اأن  كما  واحدة,  بدرجة  للجميع  متاحة 
الذي  الزمالة  برنامج  يف  يح�صل  كما  علمية  درجة  متنح  مكثفة 
اأكرث  �صيك�ن  ال�صحية  للتخ�ص�صات  ال�صع�دية  الهيئة  عليه  ت�صرف 

فائدة وجدوى. 

من جهتها اأكدت ال�صيدالنية مي�س القطرجني امل�صرفة على التدريب 
بالريا�س  االأبحاث  ومركز  التخ�ص�صي  في�صل  امللك  م�صت�صفى  يف 
اأن هناك حاجة ملحة لربامج اأخرى حم�صنة ت�صد النق�س احلايل. 
فالربنامج امل�ج�د االآن يحمل العديد من نقاط ال�صعف التي يجب 
النظر فيها وحت�صينها. ومنها على �صبيل املثال ت�عية ال�صيادلة يف 
وبني  بينه  والفرق  واأهدافه  ومك�ناته  الربنامج  بهذا  امل�صت�صفيات 
الربامج التعليمية االأخرى وما الذي �صي�صيفه اإليه التحاقهم به, الأن 

من �صاأن ذلك اأن يزيد اهتمام ال�صيادلة به. وتت�صاءل د/مي�س عن 
ول� كان ذلك  للجميع, حتى  الربنامج مفت�حًا  �صبب عدم جعل هذا 
اأن ي�صتفاد من ذلك يف  بزيادة الر�ص�م التي يتطلبها الربنامج على 

تط�يره ب�صكل اأكرب. كما تطالب باإيجاد جمال للتدريب يف م�صت�صفيات 
املناطق االأخرى مثل جدة والدمام كي يقل ال�صغط على م�صت�صفيات 
�صتزيد  فاإنها  املناطق  يف  ت�زيع  هناك  يك�ن  عندما  الأنه  الريا�س, 
ل�صيدلة  اأخرى  زمالة  برنامج  اإيجاد  تقرتح  كما  املتقدمني.  اأعداد 
االأخرى,  ال�صيدلة  الأق�صام  اأو  امل�صت�صفيات  الإدارة  اأو  امل�صت�صفيات 
وعدم االقت�صار على الربنامج احلايل يف ال�صيدلة ال�صريرية فقط.

مبدينة  التدريب  على  امل�صرفة  الباز  نهلة  ال�صيدالنية  معها  وتتفق 
واأن  تدريبية,  برامج  عدة  وج�د  تف�صل  فهي  الطبية,  فهد  امللك 
كاأن  الزمالة  بربنامج  للملتحقني  فرعية  تخ�ص�صات  هناك  تك�ن 
يك�ن هناك تخ�ص�س للقلب واالأوعية الدم�ية وال�صدرية و االأطفال 
اإلخ., وذلك ل�صد النق�س يف ال�صيادلة االإكلينيكيني, كما تطلب من 
بربنامج  اأكرث  ال�صيادلة  بت�عية  يق�م�ا  اأن  الربنامج  على  القائمني 

الزمالة واأهدافه.

الربنامج متطور اأم بحاجة للتطوير
الدكت�ر  �صاألنا  ال�صحية  للتخ�ص�صات  ال�صع�دية  الهيئة  جانب  من 
عن  ال�صيدلة  الخت�صا�س  العلمي  املجل�س  رئي�س  احليدري  خالد 
اإن  فقال  اخلريجني,  وم�صت�ى  املطروح  الربنامج  م�صت�ى  يف  راأيه 
اأهم  مع  بالتعاون  تطبيقه  ومت  2000م  عام  ابتداأ  الربنامج  هذا 
ليك�ن مكماًل الحتياجات  باململكة  ال�صيدلة  املتخ�ص�صة يف  املراكز 
االآن ما  اأدائهم, وقد تخرج منه حتى  ال�صيادلة, وعاماًل يف تط�ير 
اأن هذا  ويذكر د/احليدري بفخر  يقارب 40 �صيدالين و�صيدالنية. 
االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  خارج  ن�عه  من  ال�حيد  ه�  الربنامج 
واأن   ,)ASHP( االأمريكية  ال�صيدلة  جمعية  معايري  يطبق  والذي 
العديد من خريجيه اأ�صبح�ا ي�صغل�ن بنجاح م�اقع ح�صا�صة وقيادية 
كان ي�صغلها يف ال�صابق �صيادلة غربي�ن ي�صعب احل�ص�ل عليهم. ويف 
راأيه اأن خريجي هذا الربنامج قد اأثبت�ا اأنهم على درجة عالية من 
االأمريكية يف  الب�رد  العديد منهم �صهادة  باجتياز  والتدريب  املهنية 
 Board Certified Pharmacotherapy( والتغذية.  العالجيات 

) Specialist – Board Certified in Nutrition support

 « باأن  اأجاب  لل�صيادلة,  طرحها  املمكن  من  التي  الربامج  وح�ل 
االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  الزمالة  برامج  من  الع�صرات  هناك 
يف التخ�ص�صات املختلفة يف ال�صيدلة,  وت�صمل املمار�صة املهنية يف 
اإ�صافة  الدوائية,  املعل�مات  املعل�ماتية ومركز  امل�صت�صفيات,  �صيدلة 
ال�ريدية,  والتغذية  املركزة,  العناية  مثل:  الدقيقة  للتخ�ص�صات 
القلب, واالأطفال ...اإلخ. وهنالك حاجة ما�صة ملثل هذه التخ�ص�صات 
ال�عي  وزيادة  اخلدمات  يف  ال�صريع  النم�  مع  خ�ص��صا  اململكة  يف 
بدور ال�صيديل �صمن الفريق ال�صحي, اإال اأنه يف ال�قت احلايل يتم 

االعتماد على التدريب لهذه الربامج خارج اململكة. 

الهيئة تنتظر مبادرة اجلامعات بطرح برامج اأخرى
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فقال  اأخرى,  برامج  طرح  يف  الهيئة  ت�اجه  التي  املع�قات  وعن 
ندرة  مثل:  اأخرى  برامج  لطرح  ال�قتية   التحديات  بع�س  هناك  اإن 
يف  ياأمل  واأنه  باململكة,  املجاالت  تلك  يف  املتخ�ص�صني  ال�صيادلة 
ال�صع�دي�ن  ال�صيادلة  يع�د  اأن  بعد  قريبًا  الربامج  بع�س  ا�صتحداث 
اأن  ياأمل  كما  املتحدة,  ال�اليات  يف  الربامج  من  بالعديد  امللتحق�ن 

تق�م اجلامعات وخ�ص��صًا العريقة منها با�صتحداث وتبّني مثل هذه 
الربامج. وي�ؤكد اأن معظم الربامج امل�ج�دة يف ال�اليات املتحدة حتت 
اإ�صراف �صيادلة ممار�صني يف امل�صت�صفيات واجلامعات معًا, يف حني 

ال تتبنى التدريب يف اململكة حاليًا �ص�ى امل�صت�صفيات.

اأما اأبرز امل�صكالت التي ت�اجه امللتحقني بالربنامج, فريى اأنها ترتكز 
يف نقطتني: االأوىل تفاوت اال�صتفادة من اخلريجني وحت�صني و�صعهم 
يف  االخت�صا�س  �صهادة  اأن  العلم  مع  واآخر  م�صت�صفى  بني  ال�ظيفي 
درجة  مهنيًا  تعادل  الهيئة  متنحها  التي  العامة  ال�صريرية  ال�صيدلة 
املاج�صتري, اأما امل�صكلة االأخرى فهي عدم اإعطاء بدل التفرغ ل�صيادلة 
وزارة ال�صحه امللتحقني بالربنامج اأ�ص�ة بزمالئهم من اأطباء واأطباء 
من  وال�صيدالنيات  ال�صيادلة  من  العديد  حرم  قد  فهذا  اأ�صنان, 

اال�صتفادة من هذه الفر�صة.

اأ�صتاذ علم االأدوية بكلية ال�صيدلة  ال�صبانة  وي�صيف الدكت�ر عثمان 
جامعة امللك �صع�د وع�ص� املجل�س العلمي بالهيئة قائال: اإن الربنامج 
اجلامعات  من  كثري  يف  املاج�صتري  برامج  من  اأف�صل  يعترب  احلايل 
اخلريجني  م�صت�ى  اأن  كما  املمار�صة,  حيث  من  واخلارجية  املحلية 
واال�صتفادة  الطبي  املجال  يف  العاملني  من  الكثري  ثقة  حمل  جعلهم 
من خرباتهم والرج�ع اإليهم ب�صكل دائم. وعن اإمكانية طرح برامج 
اأخرى, يرى اأنه من ال�صعب طرح برامج يف غري ال�صيدلة االإكلينيكية, 

ت�صتحق مثل  التي  املجاالت  املمكن طرح دورات مكثفة يف  ولكن من 
هذه الدورات كالت�ص�يق الدوائي وحتليل االأدوية. وعن اأبرز املع�قات 
التدريبية مما يحد من قب�ل  االأماكن  اأنها قلة  ي�ؤكد  التي ت�اجههم 
عدد اأكرب من املتدربني يف هذا الربنامج حيث يت�فر من مقعد اإىل 
مقعدين يف امل�صت�صفيات امل�صاركة يف الربنامج, ويرى اأنه يجب و�صع 

�صروط يف عق�د ال�صركات امل�صغلة للم�صت�صفيات ل�صمان ت�فري برامج 
تدريب للم�ظفني ب�صكل عام.

واالأدوية  ال�صم�م  معل�مات  مركز  مديرة  االأي�بي  فخر  الدكت�رة  اأما 
مب�صت�صفى امللك خالد اجلامعي فلها راأي خمتلف, فهي ترى اأننا ل�صنا 
بحاجة اإىل برنامج تدريبي اآخر, بل اإن هناك حاجة �صرورية لتط�ير 
برنامج الزمالة احلايل. وبح�صب راأيها, فاإن الربنامج ب�صكله احلايل 
يعادل امل�صار االإكلينيكي الذي ياأخذه الطالب قبل التخرج, فه� لي�س 
واأن هناك  اإكلينيكيني,  ليق�م بتخريج �صيادلة  الكفاية  ق�يًا مبا فيه 
حاجة ملحة اإىل تط�يره من الناحية االإكلينيكية حتى ل� تطلب ذلك 

زيادة عدد �صن�ات التدريب.

هناك �شكوى من اقت�شار م�شت�شفيات التدريب على 
الريا�س فقط

هل نحن بحاجة لزيادة الربامج اأم لتطوير ما لدينا
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كانت وما زالت �صركات االأدوية العاملية ت�صهد تط�رًا وا�صعًا, اإىل اأن 
حلت بالعامل االأزمة املالية خملفة وراءها كثريًا من ال�يالت التي ال 
يزال العامل متذبذبًا معها بني �صع�د ورك�د, حيث بداأت كثري من 
الت�صفيات  اأو  باالندماجات  القطاعات  العاملية يف كافة  ال�صركات 

مع ما يتبع ذلك عادة من اإعادة هيكلة وت�صريح وا�صع للم�ظفني.
اند  تي  )اية  �صركتي  بني  �صخمة  �صفقة  هناك  كانت   2006 عام 
هذا  ويف  دوالر,  مليار   70 اإجمالية  بقيمة  �صاوث  بيل  تي(و�صركة 
قامت  املحللني(  بع�س  �صماه  كما  االندماجات  )عام  العام2009 
�صركة فايزر ب�صراء مناف�صتها �صركة وايث يف �صفقة مماثلة ت�صل 
للتاأمل  تق�دنا  ال�صخمة  االأحداث  هذه  ومثل  دوالر.  مليار   68 اإىل 
االندماجات  هذه  �صت�ؤثر  الذين  امل�ظفني  من  االآالف  م�صري  يف 
عنيفة  ت�صفية  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ت�ؤدي  والتي  حياتهم,  يف 

عصر االندماجات

�صبن�صر ج�ن�ص�ن: »من حرك قطعة اجلنب  كتاب  يكمل  العام  هذا 
اخلا�صة بي؟« عامه العا�صر منذ ظه�ره الأول مرة. ومع هذه الفرتة 
اأف�صل  ق�ائم  يت�صدر  النحيل  الكتاب  هذا  يزال  ال  ن�صبيًا  الط�يلة 
الكتب مبيعًا, وه� يرتبع حاليًا على قمة كتب اإدارة االأعمال االأكرث 

مبيعًا باأكرث من 22 ملي�ن ن�صخة من خالل 37 لغة ح�ل العامل.

رمبا كان من مزايا الكتاب اأنه ا�صتعار ق�صة رمزية الإي�صال ر�صالته 
اأ�صخا�س يعي�ص�ن يف متاهة, منهم  االأ�صا�صية, والق�صة هي الأربعة 
قزمان يف حجم الفئران ويفكران بعقلية االإن�صان, وفاأران يفكران 
بعقل الفئران طبعًا! عرث االأربعة على جنب وفري يف مكان من املتاهة, 
فاأ�صبح�ا ياأت�ن لالأكل منه كل ي�م حتى اعتادوا على ذلك, ويف ي�م 
القزمان  فبقي  مكانه,  يف  اجلنب  وج�د  بعدم  ف�جئ�ا  االأيام  من 
يتح�صران ويندبان حظهما العاثر, بينما تفاعل الفاأران مع التغيري 

وا�صتمرا يف البحث, ف�جدا جبنًا اآخر األذ واأكرث وفرة.

تعك�س هذه الق�صة - على ب�صاطتها – مرونة الفئران وا�صتعدادها 
له,  ورف�صهم  للتغيري  الب�صر  مقاومة  باملقابل  وت��صح  للتغيري, 
على  دائمًا  يحر�س  فه�  الربجمة,  يع�صق  كائن  بطبيعته  فاالإن�صان 
ويرى  وحركته,  روؤيته  ت�ؤطر  التي  وال�صل�كية  الفكرية  الق�الب  بناء 

سنوات من اجلنب
يقابل  تغيري يحدث  اأي  فاإن  لذا  وا�صتقرارًا؛  اأمانًا  ال��صع  يف هذا 

باال�صتياء وعدم االرتياح .

اأن احلكم  �صك  �صلبي؟ ال  اأم  اإيجابي  ذاته  التغيري بحد  ولكن هل 
عليه يجب اأن يتم يف �ص�ء ال��صع احلايل وامل�صتهدف, فقد يك�ن 
وقد  كثرية,  �صلبيات  اإىل  تغيريه  و�صي�ؤدي  اإيجابيًا  احلايل  ال��صع 
ورمبا  عليها,  والزيادة  امل�ج�دة  االإيجابيات  لتعزيز  التغيري  يق�د 
يك�ن ال��صع قد و�صل اإىل حد من التاأزم وال�صلبية يجعل اأي تغيري 

يبدو يف االأفق رحمة للنا�س.

فعاليتنا  تعزيز  اإىل  اأي�صًا  يدفعنا  ذلك  اأن  اإال  العاملة,  الك�ادر  يف 
وتاأثرينا يف املن�صاآت التي نعمل بها, الأننا على ثقة باأن البقاء دائمًا 

ه� لالأف�صل. 

اإ�شراف: نا�شر البداح

10



32

الطريق حنو التميز الوظيفي..
كيف تزيد من إنتاجك وسعادتك يف العمل؟

ومدى  العمل  يف  راحتنا  ح�ل  االآخرين  من  �ص�ؤااًل  ن�اجه  ما  دائمًا 
�صعادتنا من عدمها, وعن ر�صانا يف وظائفنا, وكيفية روؤية االآخرين 
الأدائنا وتقيمهم لنا. وقد كان من املقايي�س لعدم ر�صا االإن�صان عن 
عمله مزاجه ال�صاخط واملنزعج عند ع�دته اإىل املنزل و�صبه جم 
يزال  ال  ذلك  كان  اإن  اأدري  ول�صت  واالأوالد,  الزوجة  على  غ�صبه 

مقيا�صًا اإىل االآن. 

واالأهلية  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  يف  امل�ظفني  بع�س  �صك�ى  تن�صاأ  قد 
على حد �ص�اء من بع�س امل�ص�ؤولني واملدراء نتيجة كرثة تدقيقهم 
وتعدد مالحظاتهم, وهذا اأمر قد ي�صعر امل�ظف باالإحباط اأو يدفعه 
االأخطاء  فت�صيد  ووالء.  باإخال�س  واجباته  اأداء  يف  الرتاخي  اإىل 
والهف�ات واملطالبة باالإنتاجية العالية دون مراعاة جانب العالقات 
باالإبحار  امل�ظف  يجرب  الذي  ال�ظيفي  الت�صرب  ي�لد  وامل�صاعر 
و�صقل  ا�صتيعابه  ت�صتطع  مل  التي  البيئة  هذه  من  النجاة  �صفن  يف 

م�اهبه وتفجري طاقاته.

النقي�س من ه�ؤالء املدراء الذين يالحظ�ن م�ظفيهم  وياأتي على 
بكلمات  حتفيزهم  يف  ويبادروا  ليق�م�ها   �صعفهم  نقاط  ليعرف�ا 
لها.  احلل�ل  وي�صع�ن  عملهم  م�صاكل  وي�صارك�هم  والثناء  ال�صكر 
ومثل ه�ؤالء املدراء هم الذين يخرج�ن لنا م�ظفني متميزين يعتمد 

عليهم يف امل�صتقبل. 

و�ص�اء كنت تعمل يف بيئة اإيجابية حمفزة اأو �صلبية حمبطة, فاإننا 
ن�صلط ال�ص�ء هنا على بع�س النقاط التي جتعل منك م�ظفًا مميزًا 

وعملة نادرة ي�صعب التفريط فيها لدى اأرباب العمل اأيًا كان�ا:
1-االلتزام باحلق�ق وال�اجبات ال�ظيفية.

2- خلق االأج�اء االإيجابية يف بيئة العمل وتعزيزها لدى العاملني.
3-التحلي باالأخالق النبيلة  يف التعامل لك�صب امل�ص�ؤولني وامل�ظفني 

على حد �ص�اء.
4-تنمية مهارات  الت�ا�صل واالت�صال. 

وذلك  امل�صتقبلية  االأعمال  وتخطيط  للتميز  االأهداف  ر�صم   -5

با�صتعمال  لذاتك  املدى(  بعيدة  )خطط  ال�صن�ية  اخلطط  ب��صع 
ولعلنا   ,  Smart �صمارت  طريقة  اأو   Mind Map الذهن  خريطة 

نتناولها بتف�صيل اأكرب يف اأعداد قادمة.
الذهبية  القاعدة  با�صتخدام  وتنظيمه  ال�قت  على  احلر�س    -6
وو�صع  مفكرة  ا�صتعمال  ميكن  وكاقرتاح  فاملهم(.  باالأهم  )ابدا 
خطة اأ�صب�عية اأو �صهرية )خطط ق�صرية املدى( لتنظيم اأعمالك. 
وللعلم فاإن التنظيم  االأ�صب�عي اأف�صل من الي�مي, وال�صهري اأف�صل 
معها  والتعامل  الط�ارئ  م�اجهة  لك  يتيح  الأنه  االأ�صب�عي  من 
من  احذر  لكن  واأعمالك,  اأهدافك  لتنفيذ  ال�قت  تفقد  اأن  بدون 

الت�ص�يف.
واالبتعاد  ال�اعد,  بامل�صتقبل  والتفاوؤل  االأم�ر  كل  يف  االإيجابية   -7
عن الت�صاوؤم واملت�صائمني ورف�س االتكالية, مع اليقني اأن الف�صل ه� 

طريق النجاح مع االإ�صرار واملثابرة.
يف  التميز  اأو  االأعمال  اإجناز  حال  للنف�س  مكافاأة  تخ�صي�س   -8

اأدائها.
9- االبت�صامة الدائمة التي ال تفارق حمياك, فهي مفتاح القل�ب.

10-  االبتعاد عن م�صيعات ال�قت واإتقان كيفية وت�قيت ق�ل كلمة 
)ال( .

الع�امل يف  معرفة  اأهم  وهذا من  ذاتك وحتفيزها,  11- معرفة 
نقاط ال�صعف لتق�يتها ومعرفة نقاط الق�ة وتنميتها.

–ال قدر اهلل- ال  الت�صييق عليك  اأو  ت�صريحك  فاإن  ومع هذا كله, 
ه�  دائما  فالناجح  لك,  بالن�صبة  العامل  نهاية  هي  هذه  اأن  يعني 
من يتمكن من حت�يل االنتكا�صة ال�ظيفية امل�ؤقتة اإىل جناح باهر  
ودائم. ولعلنا اأن نتاأمل حديث نبينا حممد عليه ال�صالة وال�صالم: 
)من ترك �صيئًا هلل ع��صه اهلل خريًا منه( ونطالع االأمثلة الكثرية 
يف حياتنا املعا�صرة ملن ترك عمله ورزق  بعمل اآخر اأف�صل منه اأو 
التميز احلقيقي الذي ال يدركه  فتح له باب جتارة رابحة. ويبقي 
الدنيا مزرعة وح�صادها احلقيقي يف  اأن  البع�س, وه� يف معرفة 

االآخرة باجلنة. جعلنا اهلل واإياكم من اأهل التميز احلقيقي.
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كان �صابًا متحم�صًا مثله مثل غريه ممن اأحب مهنته, ولكن مازال 
مت�صبثًا باملثالية التى تاأثر بها جراء قراءته للكتب النظرية. تعلم 
ن�صرك  اأن  بل يجب  الأحد,  لي�س حكرًا  العلم  اأن  ال�صيدلة  كلية  يف 
احلبيب  قال  ولذلك  الب�صرية  ل�صعادة  ذلك  كل  عنه  �صاأل  من  فيه 
�صلى اهلل عليه واآله و�صلم: » احلكمة �صالة امل�ؤمن اأّنى وجدها فه� 

اأحق بها«.
يف عام 1417 هـ بداأت معركة هذا ال�صيديل املتفائل الب�صيط مع 
عامل اختلط فيه اخلري بال�صر والرباءة باملكر والكرم بال�صح  وكاأنه 
يحكي رائعة اإرن�صت همنج�اي  »العج�ز والبحر«.  يف ي�م من اأيام 
هذا العام الذي مازال يتذكره بكل حل�ه ومره, وما زال يجري يف 

دمه كما يق�ل اإبراهيم ناجي يف ق�صيدة االأطالل: 

لنكن جسداًً واحدًا

قدرًا كامَلْ�ِت اأو يف طْعِمِه اأَغـَرامًا َكاَن ِمّني يف َدمي  
ِه ـْيَنا الُعـْمَر يف َماأْمَتِ وَق�صَ ـْيَنا �َصاَعًة يف ُعْر�ِصِه   َما َق�صَ

ابي َب�ْصـَمًة ِمْن َفِمِه َواْغِت�صَ َما اْنِتَزاعي َدْمَعـًة ِمْن َعْيْنِه  
�صي َهـاِرٌب ِمْن َدمه َلْيَت �ِصْعري اأَْيَن ِمْنُه َمْهَربي                    اأَْيَن مَيْ

هـ؟   1417 عام  ين�صى  وكيف  دمه«,  من  هارب  مي�صي  اأين   « واهلل  اإي 
الفرق  عن  �ص�ؤاٌل  حما�صًا  املتاأجج  ال�صيديل  لهذا  ورد  اأنه  احلكاية 
SANDIMMUNE وNEORAL  . جمع بع�س املعل�مات بكل  بني 
فاأر�صل  اآخر,  ي�صتعني مبركز  اأن  باله  ولكن خطر يف  حما�س وفرح, 
اإمييل الأحد مراكز معل�مات االأدوية يف م�صت�صفى بالريا�س ا�صتهر  
مديره  اأن  ي�مني  بعد  ف�جئ  لكنه  ال�قت,  ذلك  يف  الكلى  بزراعة 
ملاذا  الفالين؟  للم�صت�صفى  اإمييل  اأر�صلت  هل  له:  ويق�ل  ي�صتدعيه 
اأحد  ت�صت�صرين يف ذلك؟ لقد ات�صل�ا وقال�ا: كيف يجروؤ  وكيف مل 
اإر�صال اإمييل مبا�صر لنا ي�صاأل عن كذا وكذا وقال�ا  م�ظفيكم على 
 AND HE DIDN’T USE THE RIGHT“ ال�احد:   باحلرف 
االدوية  معل�مات  مركز  بدال من  يريدون  قناة  CHANNEL”  واأي 

؟!!!!! لقد كانت �صدمة عنيفة لهذا امل�صكني الذي ظل يق�ل لنف�صه: 
هذا  بل  مبالغة  لي�صت  اإنها  واهلل  ؟  هذا«   يحدث  ان  اأيعقل  »رباه 

ماحدث . 

اأحمد الرباق
م�صاعد مدير ق�صم ال�صيدلة االإكلينيكية 

وا�صت�صاري عالجيات االأطفال
برنامج م�صت�صفى الق�ات امل�صلحة بالهدا والطائف
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بعد ذلك بع�سر �سنني وحتديدًا يف عام 1427 هـ تكرر الأمر نف�سه 
ال�سيدلة  جلنة  يف  ع�سوًا  كان  األطف...  ب�سكل  املرة  هذه  ولكن 
وم�سادات  الثيموجلوبيلوين  حول  جدل  وحدث  والعالجيات، 
الثيمو�سيت: اأيهما اأف�سل ملر�سى زراعة الكلى وما هو الأرخ�ص وما 
اإىل ذلك. وبادر هو بالت�سال ب�سديق يريد معونته العلمية وما اإذا 
كان لديهم GUIDELINES ولكن كان رد �سديقه اأن الفرق  بينهما 
كذا وكذا اأما الـ  GUIDELINESفهي �سرية ول ميكن اإر�سالها!!! 
» يا  هلل العجب ما اأ�سبه الليلة  بالبارحة بل ومن نف�ص امل�ست�سفى، 
ولكن الفرق هذه املرة اأن هذا ال�سيديل  كان بحمد اهلل ممن امنت 
وال�ستفادة منها  املن�سورة  البحاث  التمييز بني  اهلل عليهم مبلكة 

وح�سل على ما يريد دون اإعادة »الت�سال ب�سديق« .

يا اأيها الحباب : ملاذا نحن هكذا؟ ملاذا هذا ال�ستئثار باملعلومات 
العلمي  بالتعاون  النا�ص  اوىل  امل�سلمني  نحن  األ�سنا  كتمانها؟  و 
ملوقفني  تعر�ص  نف�سه  ال�سيديل  ذلك  لأن  ذلك  اأقول  والتكاتف؟ 

مغايريني  :  
ا�ستخدام  دليل  �سدور  عن  اأخونا  قراأ  هـ  عام1428   غرة  يف   -
 ANTIMICROBIAL THERAPY امل�سادات احليوية لالأطفال
يف  اإكلينيكيون  �سيادلة  و�سعه   GUIDE IN PEDIATRICS

م�ست�سفى  فريمونت بولية جنوب داكوتا، فاأر�سل اإمييل يريد �سراء 
هذا الدليل من املوؤلف، ولكم اأن ت�سوروا الرد الذي و�سل اإليه! لقد 
و�سله الرد يف اليوم نف�سه باأن هذا الكتاب ل يباع واإمنا يوزع جمانًا، 
بل واأر�سل له املوؤلف ثالثني ن�سخة على نفقته اخلا�سة »اأ�ساأل اهلل 

اأن يهدي هذا املوؤلف لالإ�سالم واأن يبدل �سيئاته ح�سنات«. 

بو�سطن  م�ست�سفى  من  دكتورة  مع  فكان  الثاين  املوقف  اأما   -
 KATHELEN GURA لالأطفال التابع جلامعة هارفارد  اأ�سمها
وهي  م�سهورة بتخ�س�ص التغذية الإكلينيكية لالأطفال ولها موؤلفات 
الأطفال  لتغذية   GUIDELINES وو�سعت  ذلك،  يف  متميزه 
واحد  رقم  امل�ست�سفى  يعترب  الذي  امل�ست�سفى-  ذلك  يف  املنومني 
عام 1427  وكرمت يف  بل   - الطفال  العامل يف طب  م�ستوى  على 
جهودها  عن  الأمريكية  الأطفال  اأمرا�ص  عالجيات  جمعية  يف  هـ 

  GUIDELINES يف ذلك. اأر�سل لها اأخونا اإمييل يريد ن�سخة من
التي و�سعتها، وردت عليه باأنها  حاليًا يف اإجازة وحينما تعود للعمل 
الإثنني  اأيام  اأحد  يف  اأخونا  ي�سعر  مل  وبالفعل  له،  تر�سلها  ف�سوف 

اإل وهو يفاجاأ اأن  GUIDELINES قد اأر�سلت وفوقها ن�سخة من 
الكتاب الذي �ساركت يف تاأليفه ويعد واحدًا  من اأف�سل الكتب العملية 
 MANUAL OF PEDIATRIC والعلمية يف تغذية الأطفال وهو

NUTRITION واأ�ساأل اهلل اأن يهديها لالإ�سالم .

 
اإىل  النا�ص  اأقرب  اأن  دائما  .... وتذكروا  لكم  التعليق  اأدع  اأحبابي 

اهلل اأنفعهم للنا�ص!!!!
 دعائي لكم بال�سعادة البدية!!!

و  باملعلومات  اال�ستئثار  هذا  ملاذا  هكذا؟  نحن  ملاذا 
النا�س بالتعاون  امل�سلمني اوىل  األ�سنا نحن  كتمانها؟ 

العلمي والتكاتف؟
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عندما اأمر ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم زيد بن ثابت 
اليهود لكيال تنطلي عليه حيلهم واألعيبهم؛  بتعلم لغة 
يف  اأتقنها  حيث  ذلك،  على  الفذة  لقدرته  مدركًا  كان 
اأ�شبوعني فقط! وتعلم اللغات كما اأنه علم واحرتاف، فهو 
ع�شق وولع كما يقول �شيف هذا العدد. هو �شيديل من نوع 
اأوروبية  العامل بلغات متعددة:  التوا�شل مع  اأتقن  اآخر، 
واآ�شيوية واأفريقية. لقد اأكد لنا اأن اأبرز ما ي�شاعد املرء 
على الربوز يف ذلك هو التوجه الذاتي وامليل العفوي دون 
اأدنى تكلف اأو طلب �شهرة اأو �شمعة اأو منزلة اجتماعية.

بل  للمخاطبة،  و�شيلة  جمرد  لي�شت  �شيفنا  عند  اللغات 

 العقيل ...  الصيدلي املغرم باللغات

للصيدلة يف اليابان مذاق خمتلف
معرفة  يف  البارزين  من  هناك  اأن  بدليل  للفهم  اأداة  هي 
لروؤية  م�شهورة  غري  ميتة  لغة  لتعلم  مييل  من  اللغات 
يف  للغو�س  اأو  ال�شوتية،  اأو  اللغوية  ُنُظمها  يف  معينة 
اأنه  اإل  واأ�شرارها وبالغتها.  اأعماقها  ومعرفة حمتواها 
مع ذلك يرى اأن هناك عوامل اأخرى حافزة لتعلم اللغات 
كالرغبة يف النجاح يف الدرا�شة اأو العمل اأو ال�شفر لبلدان 
اأجنبية اأو الجنذاب حل�شارة اأو ل�شعب اأو ثقافة معينة. 
اللغات  ف�شاءات  يف  بكم  نحلق  التالية  ال�شفحات  يف 
اإدارة  م�شت�شار  العقيل  علي  الدكتور  جتربة  م�شتعر�شني 

الأدوية بالتموين الطبي يف وزارة ال�شحة معها.

اإ�صراف: عبداللطيف العقيفي
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 لكل ق�صة بداية، فمتى بداأت ق�صتك مع اللغات؟
يف  وذلك  ومب�سطة  عفوية  اللغات  على  التعرف  يف  بدايتي  كانت 
اأي  حمتويات  قراءة  اأحاول  كنت  حيث  املتو�سطة،  املرحلة  اأوائل 
منتج اأجنبي ُي�سرتى من ال�سوق ملعرفة اأين �سنع وما هي حمتوياته، 
بلغات  الق�سرية  املوجات  على  الإذاعة  ل�سماع  ميل  لدي  كان  كما 
اإحدى اللغات  غري معروفة. ومن خالل هذه الطريقة تعرفت على 
للتعمق  واجتهت  احلديثة  اليونانية  اللغة  وهي  حاليًا  املهمة  غري 
باقي  عن  فيها  واللغوي  ال�سوتي  النمط  لتميز  نتيجة  درا�ستها  يف 
اللغات الأوروبية، واأفادين ذلك يف متييز امل�سطلحات العلمية ذات 
الأ�سل اليوناين عن امل�سطلحات ذات الأ�سل الالتيني عند درا�ستي 

لل�سيدلة. 

هي  للغات  تعلمي  كبري يف  ب�سكل  فعالة  كانت  التي  التالية  اخلطوة 
�سماع  ثم  الدولة  تلك  بلغة  معينة  دولة  من  الأخبار  ن�سرة  �سماع 
ثم  املعاين،  ومقارنة  الإذاعة  لنف�س  العربي  الق�سم  من  ترجمتها 
تو�سعت يف هذا الأ�سلوب وانتقلت اإىل درا�سة اللغات الأجنبية درا�سة 
مقارنة، وهذه املرحلة على �سعوبتها وتدفق العلوم واملعارف فيها اإل 
اأين كنت اعتربها املرحلة الذهبية املتوقدة يف درا�سة علم اللغات، 
والتي �سدتني يومًا بعد يوم للتعمق يف بحار علوم ل تنتهي، وانتهيت 
اأخريًا اإىل املقارنة بني عدة لغات من ناحية ما ي�سمى »اللغة اليومية 
الدارجة«، لأنها هي التي  متكن املتعلم من التعرف على الفروق بني 
والطلبات  والتقاليد  بالعادات  يتعلق  فيما  املختلفة  اللغات  تعبريات 

والن�ساطات اليومية يف حياة الإن�سان.

وهل وجدت فائدة فعلية ملثل هذه املقارنة؟ 
بال �سك، فهي مفيدة جدًا يف فهم م�سادر الكلمات اليومية الدارجة 

من  العامية  اللهجات  حتويه  ما  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  اللغات  يف 
التحدث  اأجنبي عند  كلمات دخيلة، وكذلك فهم طريقة كل �سعب 
يف  وطريقته  تعبرياته  بني  التمييز  خالل  من  الإجنليزية  باللغة 

النطق مما ي�سهل التعرف على جن�سيته.
العرب مثاًل يجدون �سعوبة يف متييز  ال�سمع  جند  اأو  النطق  ففي 
الفروق بني احلروف املتحركة التي تزخر بها اللغات الإ�سكندنافية 
مثل ال�سويدية والرنويجية والدمناركية، بينما تالحظ اأن الدمناركي 
اأوالرنويجي حني يتحدث الإجنليزية يربز احلروف املتحركة اإل اأن 
الرنويجي �سيتحدث بلغة اأقل خ�سونة، وكذلك يجد العرب �سعوبة يف 
نطق لغات النربة مثل ال�سينية والتايالندية ولغات الزولو واخلو�سا 
يف زمبابوي وجنوب اأفريقيا، وكذلك يجدون �سعوبة يف تعلم قواعد 
لغات مثل الأملانية والرو�سية واليابانية، وتعترب لغات املاليو والأوردو 
والهو�سا  وتنزانيا(  )كينيا  ال�سواحيلية  مثل  اأفريقيا  �سرق  ولغات 

)نيجرييا( وال�سومالية من اأ�سهل اللغات بالن�سبة للعرب.

اإذا اأردنا اأن ن�صتو�صح �صيئًا من خ�صائ�ص اللغات، فماذا ميكن 
اأن تقول لنا؟

اللغة  مفارقات  فمن  الأمثلة،  بع�س  خالل  من  ذلك  لك  �ساأو�سح 
الأملانية مثاًل اأنها تزخر بالكلمات املركبة غري املاألوفة للعرب، كاأن 
جند كلمة اأملانية واحدة طويلة لها معنى اإل اإن هذه الكلمة ممكن اأن 
تنق�سم اإىل كلمات ثالث اأو اأربع كل منها لها معنى يف جملة معينة، 
وتتميز   »لأن«،  بكلمة  تبداأ  التي  اآخر اجلملة  ياأتي يف  الفعل  اأن  كما 
اللغة الأملانية عن الفرن�سية يف اأن كل حرف يكتب يف الأملانية ينطق 
من  اأو�سح  ب�سورة  الإجنليزية  نطق  على  قدرة  اأكرث  يجعلهم  مما 

الفرن�سيني.

كما اأن من خا�سية نطق الأملان لكل حرف يكتب يف لغتهم خا�سية 
موقع  ح�سب  يتغري  قد  لديهم  احلرف  نطق  اأن  اإل  العرب،  ت�سابه 
احلرف يف الكلمة باللغة الأملانية، كاأن تنطق اجليم �سينًا بينما يف 
العربية يكون نطق احلرف ثابتا يف كل احلالت. ومن املزايا اللغوية 
يف العربية اأنها حتوي حرفًا لكل نطق كحروف العني واحلاء والطاء 
والظاء وال�ساء، فبينما جتد حريف ال�سني وال�ساد هما حرف واحد 
العربية.  اللغة  يف  خمتلفني  حرفني  يعتربان  فاإنهما  بالإجنليزية 
وهناك كثري من اللغات قد تنطق حروف بنطق خمتلفة اإىل حد ما 
عن نطقها الأ�سلي ح�سب موقع احلرف، وهذا ما ل يح�سل باللغة 
ب�سورة  الظاء  اأو  احلاء  تنطق  قد  اأفريقيا  �سرق  فلغات  العربية. 
يعترب  ذلك  اأن  �سك  ول  م�ستقل  كحرف  متلكه  ل  اأنها  اإل  عفوية 
�سبحانه  اهلل  قال  كما  العربي  الل�سان  يف  و�سالمة  ف�ساحة  ميزة 

وتعاىل:)بل�سان عربي مبني(. 
وتتميز اللغات اليابانية والكورية ب�سورة ميكن اإدراكها لدى العرب 
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�أ�سا�سي  كجزء  و�لعطاء  �لبذل  وتعبري�ت  �ملهذبة  �لتعبري�ت  بكرثة 
من �جلمل، مما يجعل �ليابانيني يجدون �سعوبة يف �إيجاد �لتعبري 
�ملنا�سب �لذي يرتجم معانيهم �إىل �للغة �لإجنليزية عند �ملخاطبة، 
متفوقني  �أنهم  مع  بالإجنليزية  �حلديث  يف  بطاأهم  يف�سر  وهذ� 
�لنطق  �أن  حني  ويف  �لتحريرية.  �لختبار�ت  يف  ملحوظة  ب�سورة 
�ل�سعوبة ملحوظة يف قو�عدها وهذ�  �أن  �إل  �ليابانية �سهل،  باللغة 
�مل�سماة  �لأ�سل  �ل�سينية  �لرت�كيب  وقر�ءة  كتابة  يف  �أي�سًا  موجود 
�أنف�سهم. وهذه  �ليابانيني  »�لكاجني«، فتجدها �سعبة حتى على  بـ 
�لرت�كيب �ل�سينية قد �نتقلت قدميًا من �ل�سني �إىل �للغة �ليابانية 
و�لكورية، وب�سطها �ل�سينيون يف لغتهم �لتي يتحدثونها يف بالدهم، 
يعانون  يز�لون  فال  �ليابانيون  �أما  �أي�سًا،  �لكوريون  ذلك  فعل  كما 
يف  �ل�سينية  �للغة  يف  �ل�سعوبة  تكمن  �ليابانية  عك�س  وعلى  منها. 
�لنطق و�ل�ستماع مع ب�ساطة قو�عد �للغة بينما �سعوبة �للغة �لكورية 
�سبحانه:  قال  حني  �لعظيم  �هلل  و�سدق  �لناحيتني،  كلتا  يف  تكمن 
)ومن �آياته خلق �ل�سمو�ت و�لأر�س و�ختالف �أل�سنتكم و �ألو�نكم(.

اليابان ذلك العامل العجيب
اإىل  د/علي  ننتقل  دعنا  اجلميل،  اللغوي  ال�سبح  هذا  بعد 
لدرا�ساتك  وجهة  اليابان  واختيارك  الدرا�سي  تخ�س�سك 

العليا.
بعد جهد  �لبكالوريو�س  على  �ل�سيدلة وح�سويل  من  تخرجي  كان 
مكثف ومركز خ�سو�سًا يف �ل�سنو�ت �لثالث �لأخرية، حيث ركزت 
على قر�ءة كتب �ل�سيدلة دون �للجوء للملخ�سات �لدر��سية رغبة 
�لإجنليزية  �للغة  يف  جديدة  ومفرد�ت  �أخرى  معاٍن  �كت�ساب  يف 
بالتفكري  �ساعدين هذ�  وقد  �ل�سيدلة.  علوم  ملا حتويه من  �إ�سافة 
�ملتو�سع و�ل�ستفادة من هذه �خلرب�ت �للغوية، فقررت �لرتكيز على 
�للغات �لآ�سيوية �إ�سافة للغة �لأملانية و�لإجنليزية مع �ملقارنة �أحيانا 

مع �أي لغات �سبق �أن در�ستها.

لهذه  عاملية  تعليمية  جهات  وتقدير  �لتو��سل  و�سائل  تي�سر  ومع 
يف  للدر��سة  منحة  على  �حل�سول  �إمكانية  بو�در  بد�أت  �لإمكانيات 
فر�سة  �أبرزها  وكان  �ل�سيدلة،  علوم  �أو  �للغات  علوم  يف  �خلارج 
لدر��سة �لدكتور�ه يف علوم �ل�سيدلة  يف �أملانيا مما دفعني لتكثيف 
�ملرحلة  هذه  وكانت  خمتلفة،  جمالت  يف  �لأملانية  �للغة  در��سة 
ولهجاتها فح�سب  �لأملانية  �للغة  لي�س يف  بدون حدود  تعمق  مرحلة 

بل يف كافة �للغات و�للهجات �لأوروبية.

ولكن �إر�دة �هلل �سبحانه وتعاىل �ساءت �أنه بينما كنت �أح�سر للذهاب 
لأملانيا ملتابعة در��ساتي �لعليا �لتقيت باأحد كبار �لأ�ساتذة �ليابانيني 
يف �أحد �ملوؤمتر�ت بالريا�س، ون�سحني بعد حديث ثقايف متعمق معه 

التقنية اليابانية: ممتطيًا قطار �لطلقة مع مر�فقه

و�أجريت  بالفعل،  بن�سيحته  و�أخذت  �ليابان.  يف  للدر��سة  بالتقدم 
ومت  �ل�سخ�سية  و�ملقابلة  و�لتخ�س�س  �لإجنليزية  �للغة  �ختبار�ت 
قبويل بعد �جتيازها بنجاح، فالتحقت بجامعة متخ�س�سة بالطب 
  MOLECULAR« تخ�س�س  لدر��سة  �ليابان  يف  و�ل�سيدلة 
BIOLOGICAL PHARMACOLOGY« ، وهو تخ�س�س يعنى 

با�ستخد�م تقنيات علوم �جلزيئات �حليوية يف بحوث علم �لأدوية، 
وهو علم قادم �لآن بقوة يف جمال �لأدوية. وح�سلت بحمد �هلل على 
درجة �لدكتور�ه مع ن�سر بحثني متميزين يف جملتني متخ�س�ستني 

عامليتني.

وما الذي تختزنه ذاكرتك عن اأيام درا�ستك يف اليابان؟
و�لتجارب  باخلرب�ت  ز�خرة  فرتة  �ليابان  يف  �لدر��سة  فرتة  كانت 
�أي  يف  جتربة  �أي  مياثلها  ول  �ملناحي،  �ستي  يف  و�ملتميزة  �لفريدة 
و�لبحث  �لدر��سة  �أ�سلوب  حيث  من  وذلك  �لعامل،  من  �آخر  مكان 
كبارها  يتميز  بيئة  يف  وجودك  مع  �ملتعددة  و�لن�ساطات  �لدءوب 
و�سغارها بالهمة و�لن�ساط وح�سور �لذهن وتقدي�س �لعمل و�لإنتاج 

و�لنظام. 

جعلت  بيئة  يف  �لعليا  �لدر��سات  جتربة  خو�س  هذه  �أن  �سك  ول 
�لإنتاج،  عن  ينف�سل  ل  �أ�سا�سًا  و�لتوفري  و�لأمان  و�لإتقان  �جلودة 
�أفادتني  قد  �لأدوية،  و�ملقارنة يف علم  �لبحث  �لقدرة على  وكذلك 
كثري� يف و�سع �آر�ئي حول �لأدوية لدى جهة عملي، وخا�سة مع قدوم 
بال  و�لتي  كبرية،  ب�سورة  �حليوية  بالتقنية  �مل�سيدة  �لأدوية  جيل 
�سك حتتاج للباحثني �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال  لتقييمها وو�سع 
و�لآمنة  �لفعالة  �لأدوية  لتوفري  �سعيًا  وذلك  ��ستخد�ماتها،  معايري 

باأقل �لأ�سعار.
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�صع�ب  فيها  مبا  ال�صع�ب  جميع  انبهار  كبري  ب�صكل  املالحظ  ومن 
واحلديثة  القدمية  الن�احي  كافة  من  باليابان  املتقدمة  الدول 
وتلهف  ب�صغف  اليابانية  واللغة  اليابان  على  للتعرف  واندفاعهم 
مبن  ال�صع�ب  جميع  عند  الكبري  االإعجاب  الحظت  وقد  كبريين, 
اأ�صاتذة  اأحد  اأن  واأتذكر  نادرًا.  كنزًا  واعتباره  اليابانية  يتحدث 
الطب االأمريكان الكبار قد قال يل يف اأحد امل�ؤمترات بالريا�س اإنه 
يتمنى ل� تت�صنى له فر�صة حتى ول� ملدة ثالثة اأ�صهر للذهاب لليابان 

ودرا�صة اللغة اليابانية .

واللغات ل تخلو من الفكاهة
دعني اأعود اإىل تعلم اللغات، واأعتقد اأنه ل يخلو من املواقف 

الفكاهية، فهل لنا مبوقفني كانت اللغات �شببًا حلدوثهما؟
ثقافيًا  اأنني ح�صرت منتدى  فاأتذكر مثاًل  نعم ما ذكرته �صحيح, 
واأثناء  يابانية,  ثقافية  جمعية  رئي�س  من  بدع�ة  اليابان  يف  دوليًا 
ففهم  باللغات,  متخ�ص�س  اأين  على  تقدميي  مت  املنتدى  انعقاد 
مدير املنتدى اأنني ح�صرت من اإحدى اجلامعات اليابانية لغر�س 
الرتجمة بني اللغات وطلبني لهذا الغر�س, اإال اأنني و�صحت له باأين 
اأدر�س يف اليابان علم االأدوية, واأين دعيت للح�ص�ر وامل�صاركة, فما 
ه�  يل  قدمك  الذي  من  فهمته  ما  وقال  ابت�صم  اأن   اإال  منه  كان 
اأنك قد حتل اإ�صكاليات فروق اللغات بني اجلن�صيات املتناق�صة يف 

املنتدى, ولكني االآن اأحتاج اأن تخربين كيف جمعت

 بني عل�م اللغات وعل�م ال�صيدلة. وم�قف طريف اآخر
 وه� اأنني كنت ذات مرة يف اأحد املحالت التجارية

وحتادثت  االأملان  االأ�صاتذة  اأحد  م�صادفة  ف�اجهت  بالريا�س   
معه باللغة االأملانية, واأثناء ذلك دخل رجل من جن�صية عربية يف 
معنى  مثل  باالأملانية  جيد  وتعني  »ق�وت«  كلمة  اأق�ل  كنت  حلظة 
اأتكلم باالإجنليزية  كلمة »ق�د« باالإجنليزية, فظنني هذا العربي 
م�س  ق�د  انطقها  اأخي  »يا  قدراته:  اإبراز  يحاول  وه�  يل  فقال 
علينا  ي�صحك�ا  ما  حتى  االجنليزية  ننطق  نتعلم  الزم  ق�وت... 
االأجانب«, ف�صحكت �صحكة جعلت االأملاين ي�صحك الإح�صا�صه اأن 

يف االأمر طرفة رغم اأنه ال يعرف العربية. 

ميكن  كيف  اللغات  عامل  يف  الوا�شعة  جتربتك  خالل  من 
يف  املوارد  باأقل  اللغة  وتعلم  الوقت  اخت�شار  لل�شيديل 

الوقت واجلهد واملال؟
بداية اأق�ل: اإن من اأراد تعلم اأي لغة, فعليه اأن يدرك اأن قدرات 
ويتخذ  ي�صعى  اأن  وعليه  تختلف,  وظروفهم  ورغباتهم  النا�س 
ال��صائل التي ت�صاعده على التعلم ومن ذلك اأن يجعل التعلم ممتعًا 
وعف�يًا وغري متكلف مع الرتكيز حني احلاجة لذلك, واللج�ء اإىل 
ال�صماع املتكرر ويف ظروف واأمزجة خمتلفة مع حماولة التخل�س 
ا�صتخدام  تكرار  وكذلك  وال�صخ�س.  املحلي  واخليال  النطق  من 
نف�س اجلملة مع تغيري الفاعل اأو املفع�ل به اأو ال�صفة اأو املجرور 
املحادثة  يف  ق�له  ميكن  �صيء  اأي  ق�ل  اإىل  باالإ�صافة  با�صتمرار, 
يحتاج  التي  اجلمل  حتديد  حماولة  واأي�صًا  قلياًل.  كان  ول�  حتى 
املتعلم معرفتها ب�صكل كبري  يف ظرف معني مثل ما الذي ميكن اأن 

يق�له اأو ي�صمعه عند الذهاب للطبيب مثاًل.

وهل من كلمة ختامية تود توجيهها لزمالئنا ال�شيادلة؟
كلمتي لالإخ�ة ال�صيادلة هي التذكري باأنهم ينتم�ن ملهنة �صريفة 
االأمرا�س  من  و�صفائهم  النا�س  حماية  على   - اهلل  -باأمر  تعمل 
ل�جه  والعمل  واالجتهاد  باجلد  فاأو�صيهم  �صرفًا,  بذلك  وكفى 
التحليل  يف  والتعمق  الفح�س  ملكة  بتط�ير  اأو�صيهم  كما  اهلل, 
جملة  جملتنا  ا�صكر  واأخريًا  وال�صطحية.  الت�صرع  بدون  والتقييم 
متنياتي  مع  الفائدة  الإي�صال  الفر�صة  اإتاحة  على  ال�صيديل 

للجميع بالت�فيق.

ǜøƕƘøǎøǩƗ ƊƘøǢøǩ



39

اأ�سبح مفهوم تب�سيط العلوم للعامة Popularization of science من 
هذه  واأدركت  الغرب،  يف  العلمية  اجلهات  بها  تعنى  التي  املفاهيم  اأبرز 
مب�سط وجذاب.  ب�سكل  العامة  بني  العلمية  املفاهيم  ن�سر  اأهمية  اجلهات 
الوعي،  م�ستوى  رفع  ومنها:  الفوائد،  من  بكثري  يعود  ذلك  اأن  �سك  وال 
معرفة  للجميع  الفر�سة  واإتاحة  املنهجي،  العلمي  التفكري  قدرات  وتعزيز 
خبايا التخ�س�سات املختلفة واأهم التطورات فيها، وتقليل �سيوع حمدودية 
اأبواب االإبداع ملن لديه اهتمام يف جماالت هذه  الثقافة، ف�ساًل عن فتح 

العلوم م�ستقباًل.

فرن�سا.  يف  قرنني  قبل  فيه  التداول  بداأ  بل  حديثًا،  لي�س  املفهوم  وهذا 
وثمة موؤيدون ومعار�سون له، فاملوؤيدون يحتجون مبا �سبق ويرون اأن ترك 
املجاالت العلمية حمى مباحًا لل�سحفيني والكّتاب غري املتخ�س�سني ي�سهم 
تب�سيط  اأن  املعار�سون  يرى  فيما  العامة،  لدى  العلمية  املعرفة  ت�سويه  يف 
العلوم يوؤدي اإىل اإفقار العلم ويحد من قيمته، واأنه بداًل من ت�سييع الوقت 

يف ن�سر العلم للعامة يرون اأن يتجه العلماء ملزيد من البحث والتطوير.

املجالت  من  العديد  اليوم  نرى  ولهذا  تغلبوا،  قد  املوؤيدين  اأن  �سك  وال 

العلمية الر�سينة على رفوف املكتبات، وهي اإ�سافة اإىل متتعها مب�سداقية 
علمية عالية ال تغفل عوامل اجلذب والت�سويق يف التحرير واالإخراج لعامة 
ا�ستمرارها  والدليل هو  النا�سرين،  ربحًا جيدًا على  تدر  اأنها  النا�س كما 
 National Geographic يف ال�سدور على فرتات طويلة. فها هي جملة
على �سبيل املثال حتتفل بعامها الـ 120 وقد و�سعت خالل هذا العمر املديد 
اإ�سداراتها واأطلقت قنوات تلفزيونية متخ�س�سة ومواقع ومنتديات وغرف 
درد�سة على االإنرتنت، ومثلها يف ذلك جملة New Scientist التي احتفلت 
 Discover مبرور خم�سني عامًا على �سدورها، وجمالت اأخرى مثل جملة
Scientific American، وقد بداأت بع�س هذه املجالت باإ�سدار  وجملة 
طبعات عربية خا�سة، يف حني ال يزال العرب بعيدون عن التفكري يف مثل 

هذا النوع من الثقافة اجلادة.
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اقراأ املزيد من النقا�س حول هذا املو�سوع على الرابط

http://www. alecso.org.tn                            
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أين نصيبنا من الثقافة العلمية؟
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ǜøƕƘøǎøǩƗ ƊƘøǢøǩ

مها العجمي -الريا�س

ال�صيدالنية  حتققها  التي  النجاحات  وتتعدد  االإجنازات  تت�اىل 
يف  عليه  يعتمد  ركن  اأنها  مرة,  كل  يف  وبق�ة  لنا  لتثبت  ال�صع�دية 
القريبة  الفرتة  وخالل  وال�صع�بات.  التحديات  فيه  تكرث  جمال 
املا�صية اأ�صاءت ثالث مناذج براقة من ال�صيدالنيات ال�صع�ديات 
االأي�بي,  د/فخر  وهن:  وخليجية خمتلفة,  منا�صبات عربية  �صماء 

د/اأمل فطاين, ود/مها الدرميلي.  

وال�صم�م  االأدوية  معل�مات  مركز  م�صرفة  االأي�بي  فخر  الدكت�رة 
يف  ال�صحة  هيئة  قبل  من  دعيت  اجلامعي  خالد  امللك  مب�صت�صفى 
االأدوية  ملعل�مات  االأول  امل�ؤمتر  فعاليات  يف  للم�صاركة  اأب�ظبي 
اأنحاء  ومتخ�ص�ص�ن من جميع  فيه خرباء  �صارك  الذي  وال�صم�م 
العامل, وتهدف هيئة ال�صحة من خالل عقد هذا امل�ؤمتر اإىل ت�صكيل 
منتدى من االأطباء وال�صيادلة املتخ�ص�صني يف احلاالت الطارئة. 
لعالج  ال�صليمة  »الطريقة  بعن�ان  كانت  االأي�بي  الدكت�رة  م�صاركة 
ع�صات االأفاعي ول�صعات العقارب » م�صتندة اإىل اخلربة والريادة 
اأول مركز �صم�م  الذي ت�صرف عليه, والذي يعد  يتمتع بها املركز 
حالة   15.000 من  اأكرث  بتغطية  وقام  العربي  اخلليج  منطقة  يف 
د/  اجتمعت  كما  املا�صية.  �صنة  والع�صرين  اخلم�س  خالل  ت�صمم 
االأي�بي مب�ص�ؤول مركز ال�صم�م يف اأب� ظبي الدكت�ر ال�صيديل يا�صر 
الل�ائح  و�صع  يف  للم�صاعدة  الدويك  رانية  وال�صيدالنية  �صريف 
التي جتعل مركزهم يعمل على مدار ال�صاعة م�صتفيدين من خربة 
تفادي  اأجل  ومن  ال�صدد  هذا  يف  الط�يلة  خالد  امللك  م�صت�صفى 
حتمل  �صبكة  اإيجاد  على  االتفاق  ومت  ذلك.  يف  والعقبات  امل�صاكل 
وعن طريقها  العنكب�تية  العاملية  بال�صبكة  تت�صل   ACPIN ا�صم 
ترتبط مراكز ال�صم�م يف البالد العربية مما يع�د بالنفع والفائدة 

على اجلميع. 

العل�م  اأق�صام  على  امل�صرفة  فطاين  جميل  بنت  اأمل  الدكت�رة  اأما 
فقد  �صع�د,  امللك  بجامعة  البنات  اأق�صام  يف  الطبية  والدرا�صات 
لل�صم�م  الثالث  العلمي  امل�ؤمتر  يف  علمي  بحثي  بعر�س  قامت 
18اىل  من  الفرتة  خالل  العربية  م�صر  جمه�رية  يف  الطبيعية 
مل�صاد  ال�قائية  للقدرة  مقارنة  »درا�صة  1429/12/20بعن�ان: 
م�صادات  مبعية  اأو  ل�حدها  وامل�صرية  ال�صع�دية  العقارب  �صم�م 
لي�ر�س  االأ�صفر  العقرب  ل�صم  ال�صمية  التاأثريات  على  االأي�نات 

ثالث جنوم صيدالنية تتألأل خارج اململكة

اأماين  الدكت�رة  البحث  هذا  يف  �صاركها  وقد  ك�رينك��صرتيات�س«, 
العي�صي من ق�صم علم االأدوية بكلية ال�صيدلة, وطالبة الدرا�صات 
العليا بالق�صم ال�صيدالنية امل دروي�س, اإىل جانب م�صاركة باحثات 
من كل من مركز ال�صم�م مدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س 
ال�طني الدكت�رة نزهة عبدون, ومن جامعة فارو�س باال�صكندرية 
بال�اليات  ك�مل�مب�س  جامعة  ومن  عبداحلليم,  رباب  املحا�صرة 
البحث  هذا  حاز  وقد  مارتن.  ماري  الدكت�رة  املتحدة  االأمريكية 
على اجلائزة االأوىل مما يدع�نا للفخر بهذا االجناز الذي برهن 
اأن ال�صيدالنية ال�صع�دية ا�صتطاعت اأن متثل اململكة وجامعة امللك 
لتزيدها  �صع�د مبحفل دويل ب�ص�رة م�صرفة.  فتت�اىل اجنازاتها 
املحافل  لي�صمل  �صياوؤها  وميتد  ال�صيدلة  �صماء  يف  ورقيا  عل�ا 

الدولية,

عبد  امللك  مدينة  يف  االإكلينيكية  ال�صيدالنية  �صاركت  جهتها  من 
مر�س  ح�ل  عمل  ور�صتي  تقدمي  يف  الدرميلي  مها  الطبية  العزيز 
يف  للعاملني  عمل  ور�صة  خالل  ودبي  عجمان  من  كل  يف  ال�صكري 
يف  الدوائية  الرقابة  ق�صم  نظمها  واخلا�س  احلك�مي  القطاعني 
منطقة عجمان الطبية, وذلك بح�ص�ر حمد ترمي ال�صام�صي مدير 
العلي  جيهان  والدكت�رة  خليفة,  ال�صيخ  م�صت�صفى  ومدير  املنطقة 
الدكت�رة  حتدثت  وقد  بعجمان.  الدوائية  الرقابة  ق�صم  رئي�صة 
العالج  خطة  و�صع  يف  االإكلينيكي  ال�صيديل  دور  عن  الدرميلي 
ملري�س ال�صكري مب�صاركة طبيب العائلة يف عيادة ال�صكر, وياأتي هذا 
االهتمام من وزارة ال�صحة االإماراتية نتيجة انت�صار هذا املر�س يف 
املنطقة ب�صبب تغري النمط الغذائي لدى كثري من االأ�صر اخلليجية 

اإ�صافة اإىل قلة احلركة واالعتماد على ال�جبات ال�صريعة.

ومن هذه االأمثلة الثالثة يحق لنا اأن نق�ل اإن ال�صيدالنية ال�صع�دية 
قد اأ�صافت اإىل ر�صيدها نقاطا من النجاحات الرائعة مرة اأخرى.. 
ونتطلع اأن تت�اىل اإجنازاتها لتزيدها عل�ًا ورقيًا يف �صماء ال�صيدلة 

وميتد �صياوؤها لي�صمل املحافل الدولية.
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اإن حاجة املري�س اإىل الدواء هي من االأم�ر امل�صلم بها منذ اأن عرف 
ع�صرنا  يف  خا�صة  والدواء  )املر�س(.  ال�صحة  اعتالل  االإن�صان 
احلايل ينط�ي يف كثري من االأحايني على خط�رة جانبية بالغة التاأثري 
اأعدت املجتمعات احلديثة  على �صحة املري�س وحياته, وب�صبب ذلك 
وا�صتنباطًا  معرفة  الدواء:  عل�م  يف  متخ�ص�صني  )املتح�صرة( 
وخمرجًا وتاأثريًا؛ للتعامل مع هذه االأدوية )اخلطرة(, وتعزيز ال�صحة 
يف جمتمعهم, واأ�صندت الدولة اإىل ه�ؤالء املتخ�ص�صني دون غريهم, 
االأدوية  وت�زيع وجتارة  واإنتاج وتخزين  االخت�صا�س بدرا�صة ومتابعة 
و�صرفها على املر�صى دون خطاأ اأو اإهمال اأو اإ�صاءة ا�صتخدام متعمد.

ب�صرورة  الدول واحلك�مات  املختلفة  الت�صريعات  األزمت  فقد  ولذلك 
التي  ال�صارمة  ال�صروط  من  بفريق  االأدوية  هذه  مع  التعامل  اإحاطة 
لل�ل�ج  بعل�مها وفن�نها وطرائقها  املتخ�ص�صني  ال ترتك جمااًل لغري 
لغري  املهنة  هذه  مزاولة  ترك  وعدم  العميقة,  بح�رها  يف  واالإبحار 
املتخ�ص�صني بها,  بل وتقييد ه�ؤالء املتخ�ص�صني اأنف�صهم اإمعانًا يف 
يك�ن�ا  مل  فاإن  املهنة,  هذه  واأهمية  خلط�رة  نظرًا  واحلذر,  احليطة 
الذي  قدرته  جلت  باهلل  كامل  ويقني  واإميان  ودراية  وفهم  علم  على 
اأوجد وجعل لهذه االأودية األتي نتعامل معها خ�صائ�س وطرائق قددًا ) 
�ص�اء من الناحية العالجية / ال�قائية  البنائية / التغذية / التدمري 
/املر�س /امل�ت(؛ فاإن ممار�صتهم لهذه املهنة - الهامة وال�صرورية 
-  االإن�صانية ت�صبح �صرًا م�صتطريًا للدولة وللمجتمع وللمر�صى الذين 
يحتاج�ن اإىل هذه االأدوية, ملعاجلتهم و�صفائهم من ال�صقام )املر�س( 

باإذن اهلل.

جنهلها  الأ�صباب  اأو  اأوخطاأ  �صه�ًا  اأطلق  احلايل  ع�صرنا  يف  اأنه  اإال 
م�صطلح/م�صمى )ال�صيديل( على املتخ�ص�س بعل�م وفن�ن وطرائق 

الدواء والتداوي )العالج(. فماذا تعني كلمة ) �صيديل ( ؟

بالبحث يف القام��س املحيط / الفريوز اآبادي / م�ؤ�ص�صة الر�صالة / 
طبعة 1407هـ

* �صفحة 1321 ف�صل ال�صاد / باب الالم:
ْنداليّن و�صيدناين  ْيَدالُن : بلد اأو م��صع , والن�صبة : �صيدالين و�صَ �صَ

الصيدلة ليست مهنة سهلة

عبدالغفور ترك�شتاين
برنامج الدكت�راه- ق�صم الكيمياء ال�صيدلية

كلية ال�صيدلة بجامعة امللك �صع�د

, جمعة �صيادلة . وحممد بن داوود الفقيه ال�صيدالين ) وحفيده اأو 
جده ( من�ص�بان اإىل بيع العطر وه� ال�صيدلة.

* �صفحة 1323 ف�صل الالم / باب ال�صاد:
وهي  اأعجمية,  كلمة  وال�صندلة  معروف  �صجر   : خ�صب   : ْنَدُل  ال�صَّ
 : فقال�ا  فيه   النا�س  وت�صرف  نعله م�صامري,  ويك�ن يف  �صبه اخلف, 
ك اإذا لب�س امَل�صك واجلمع  ت�صندل اإذا لب�س ال�صندلة , كما قال�ا مَت�صَّ

�صنادل. 
ْندل , كجعفر, وي�م  ُخم راأ�صه , و�صلب , وعظم فه� �صَ ْندل : �صَ و�صَ

ْنَدل : ي�م كان فيه حرب.  �صُ
وَت�صْندل : تغّزل مع الن�صاء ورجل �صندالين : �صيدالين.

وعلى اأية حال, اأ�صبح من املفه�م اأن كلمة �صيدلة تعني عل�م وفن�ن 
ه�  )ال�صيدالنية(  وال�صيديل  بالدواء,  والتداوي  الدواء  وطرائق 
)هي( ذلك ال�صخ�س املحرتف )املهني( العامل )طالب علم( بعل�م 
وفن�ن وطرائق الدواء والتداوي. اأي اأنه ذلك ال�صخ�س اخلبري العامل 
 / ت�صييد  اأو  و/  وا�صتنباط  والك�صف   , البحث  بطلب  واملعني  بالدواء 
�صناعة ومعرفة خ�ا�س وحكمة ذلك الدواء ال�ارد  ذكره  يف ق�ل نبينا 
حممد �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صلم , تق�ية لنف�س املري�س والطبيب: 
)لكل داء دواء فاإذا اأ�صاب دواء الداء برئ  باإذن اهلل( �صحيح م�صلم, 
اأنزل له �صفاء , علمه من علمه وجهله من  اإال  )اإن اهلل مل ينزل داء 
 ( واحل�صا�صة  الهامة  امل�ا�صيع  ومن  اأحمد.  االإمام  م�صند  جهله( 
بالغة اخلط�رة( والتي تندرج يف ق�ل امل�صطفى عليه اأف�صل ال�صالة 
وال�صالم: )... علمه من علمه وجهله من جهله( اأن الدواء اإذا مل يجد 
يف البدن داء )اعتالل ال�صحة / املر�س( يحلله اأو وجد داء ال ي�افقه, 
اأو وجد ما ي�افقه فزادت كميته عليه اأو كيفيته؛ ت�صبث بال�صحة وعبث 

فيها واأ�صبح وبااًل وم�صدر هالك.

مع  التعامل  مهام  اإ�صناد  الإ�صناد  ت�صريعات  وج�د  من  بد  ال  فاإنه  لذا 

وال�صناعة  والت�صييد  واال�صتك�صاف  البحث  ناحية  )من  االأدوية  هذه 
وال�صرف / البيع  واحلفظ وال��صف من قبل املجتمع( اإىل �صخ�س 
مهني حمرتف , اأمني يف اأن ين�ب عنه يف تلك املهام احلي�ية املناط 
وللمجتمع  للدولة  م�صتطريًا  �صرًا  الدواء  اأ�صبح  واإال  يحا�صبه  اأن  على 
وللمر�صى. وتكمن اخلط�رة يف اإ�صناد هذه املهام اإىل جهة اأو �صخ�س 
اإىل جمرد  اختزلت  قد  املهام  تلك  كانت  واإن  متخ�ص�س, حتى  غري 
النبي  ّنف  �صَ  / وقد جعل  للمري�س.  و�صرفه  الرف  من  الدواء  تناول 
�صلى اهلل عليه و�صلم , اجلهل بالداء , وجعل دواءه �ص�ؤال العلماء ) 

طالب العلم املخت�س بعل�م الدواء والتداوي (.
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أيامي يف تركيا سنوات إبداع!
منه  واأكرب  كبري،  حتد  فذلك  الرتكية  باللغة  تدر�س  اأن 
ال�شيدلة بكل ت�شعباتها  الذي تدر�شه هو  العلم  اأن يكون 
رحاله  �شّد  اجلمل  �شعيد  بن  ب�شام  ال�شيديل   . وفروعها. 
اإىل تركيا يف ال�شبعينيات امليالدية، وخا�س هناك جتربة 
فريدة مع الأتراك وال�شيدلة. طلبنا منه اأن يحدثنا عن 
جمال  واختياره  للدرا�شة،  وجهة  لرتكيا  اختياره  �شبب 
تلك  من  ذاكرته  يف  بقي  ما  واأبرز  بالتحديد،  ال�شيدلة 
املرحلة، وما اإذا كانت اأيامه يف تركيا من »�شنوات ال�شياع« 

اأم �شنوات الإبداع؟! فاإليكم ماجادت به ذاكرته...
ولدت يف قطاع غزة لعائلة هاجرت من بلدة )يبنا(, 
وا�صتقرت  واللد,  يافا  من  كل  جن�ب  تقع  التي 
العام  ويف  1948م.  عام  نكبة  اإثر  غزة  قطاع  يف 
الدرا�صي 1971/1970 اأنهيت درا�صتي الثان�ية يف 
مدينة غزة حتت االحتالل, ويف ذلك العام حل�صن 
بالثان�ية  االعرتاف  قررت  قد  م�صر  كانت  احلظ 
من  مندوبني  اإ�صراف  حتت  غزة  قطاع  يف  العامة 
هذا  اأوقفت  كانت  اأن  بعد  املتحدة  االأمم  هيئة 
عام  االحتالل  وظروف  احلرب  ب�صبب  االعرتاف 

وكانت م�صر هي  يكن هناك جامعات يف قطاع غزة,  1967م. مل 
و�صعيت  اخلارجي.  العامل  اإىل  غزة  قطاع  الأبناء  ال�حيد  املنفذ 
للدرا�صة يف م�صر اإال اأين مل اأوفق للقب�ل ال �صيما مع �ص�ء الظروف 

و�صع�بة االإجراءات يف ذلك ال�قت.

كل الطرق توؤدي اإىل تركيا
هاج�س التعليم والتعلم ي�صكل اأول�ية لدى اأي عائلة اأو فرد فل�صطيني, 
لذا كان والدي -رحمه اهلل- مهتمُا بهذا االأمر, ال �صيما واأنا اأكرب 
الإمتام  املتاحة  االأخرى  الفر�س  بالتفكري يف  وبداأنا  ال�صبعة.  اأوالده 
درا�صتي اجلامعية. مل يكن االأردن اأو غريه من الدول العربية خيارًا 
�صهادة  �ص�ى  لله�ية  اإثبات  اأي  بعد  لدّي  يكن  مل  الأنه  يل  بالن�صبة 
وثيقة  اأي  اأملك  وال  االحتالل,  �صلطات  وه�ية م�اطنة من  ميالدي 
عربية,  غري  دولة  اإىل  ال�صفر  ه�  اإذن  اخليار  فكان  ر�صمية.  �صفر 
من  املعل�مات  وجمع  باال�صتف�صار  بداأنا  الدولة؟  هذه  هي  ما  ولكن 
امل�صادر املتاحة, وانح�صرت خياراتنا يف: اأملانيا, اأ�صبانيا, اإيطاليا, 
الباك�صتان, اأو تركيا. وقررنا اأخريًا اختيار تركيا لعدة اأ�صباب منها: 
اأن تكلفة الدرا�صة فيها اأقل بكثري من غريها, واأنها اأقرب البلدان 

ملنطقتنا, واأن �صعبها �صرقي وم�صلم. ومما زاد هذا اخليار تر�صيحًا 
�صبقني  قد  االأردن  يف  يعي�س  وكان  عمتي(  )ابن  اأقاربي  اأحد  اأن 

للدرا�صة هناك.

على  وح�صلت  االحتالل  �صلطات  من  �صفر  م�افقة  ا�صتخرجت 
تاأ�صرية دخ�ل لرتكيا من القن�صلية الرتكية بالقد�س, ومت�كاًل على 
اللد, ومنها  بالطائرة عن طريق مطار  اإ�صتانب�ل  اإىل  اهلل �صافرت 

اإىل اأنقرة حيث يقيم ابن عمتي.

معاناة القبول والإعداد
ي�صم  للطلبة  مت�ا�صع  بيت  يف  �صكنا  االأمر  بادئ  يف 
حتقيق  اأن  وجدت  ولكني  اجلن�صيات,  من  العديد 
الهدف كان اأ�صعب بكثري مما ت�قعت, وكانت االأم�ر يف 
االأجانب  غالبيتها حمبطة وخميبة لالآمال, فالطالب 
الذين كان�ا يتقدم�ن المتحانات القب�ل - ومنهم ذوو 
اإىل  ي�صل�ن   - جماورة  دول  من  جاءوا  تركية  اأ�ص�ل 
يف  خمتلفة,  جن�صيات  من  �صن�يًا  طالب  األف  ح�ايل 
االأجانب يف  املقاعد املخ�ص�س للطالب  اأن عدد  حني 
الكليات املهمة )الطب, الهند�صة, ال�صيدلة( يف جميع 
هذا  من   %10-8 ن�صبة  يتجاوز  ال  الرتكية  اجلامعات 
اأن االمتحانات والدرا�صة كلها باللغة الرتكية,  املجم�ع. ف�صاًل عن 
فكان ال بد من اإجادة اللغة الرتكية لتجاوز امتحانات اللغة الرتكية 

وجتاوز امتحانات امل�اد الدرا�صية ح�صب املناهج الرتكية.

وم�صكلة اأخرى متثلت يف اأنه مل يكن هناك يف ذلك ال�قت امتحان 
م�حد لقب�ل االأجانب يف اجلامعات, فكانت كل كلية تعلن عن م�عد 
حمدد المتحان القب�ل لديها على حدة, وتعقد هذه االمتحانات عادة 

قبل بداية العام الدرا�صي بفرتة وجيزة ال تتجاوز ال�صهر ال�احد.

العامة  الثان�ية  درا�صة  اأعيد  اأن  اأواًل  علّي  يت�جب  كان  باخت�صار.. 

القب�ل  امتحانات  دخ�ل  اأ�صتطيع  حتى  متامًا  جديدة  بلغة  ولكن 
على  و�صممت  عذر,  اأي  لنف�صي  اأ�صع  مل  الدرا�صة.  يف  واال�صتمرار 
قب�ل التحدي وعدم الع�دة اإىل اأهلي خايل ال�فا�س خميبًا الآمايل 
واآمالهم. فالتحقت مبعهد تعليم اللغة الرتكية لالأجانب, ويف ال�قت 
الأذاكرها  الثالث  ب�صن�اتها  الرتكية  الثان�ية  كتب  جمعت  نف�صه 
واأ�صتفيد منها لغ�يًا وعلميًا. كنت اأ�صتعني مبن اأعرفهم من الطالب 
العرب الذين �صبق�ين ملعرفة معاين الكلمات وامل�صطلحات, واأقيم 

ذكريات صيدلي ǜøƕƘøǎøǩƗ ƊƘøǢøǩ
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�صداقات وعالقات مبا�صرة مع االأتراك, واأدور يف االأ�ص�اق واملحالت 
العامة, واأقراأ ال�صحف واملجالت, واأدخل حتى دور ال�صينما من اأجل 
اإجادة وتعلم اللغة على اأ�ص�لها لفظًا ومعنى اإىل اأن متكنت من ذلك 

بحمد اهلل.

ا�صتمرت فرتة التح�صري هذه عامًا ون�صف, وكانت من اأهم واأ�صعب 
الفرتات التي مرت يف حياتي نف�صيًا ودرا�صيًا, ولن متحى هذه االأيام 
العام  ويف  الطب,  كلية  دخ�ل  االأول  هديف  كان  اأبدًا.  ذاكرتي  من 
الدرا�صي 1974/1973 بداأت اأتقدم المتحانات القب�ل, فكنت اأ�صافر 
معدودة  اأيام  خالل  جامعة  اإىل  جامعة  ومن  مدينة  اإىل  مدينة  من 
للحاق بامتحانات القب�ل بقدر امل�صتطاع. وفقني اهلل للقب�ل يف كلية 
ال�صيدلة بجامعة اأنقرة.. كان ي�مًا �صعيدًا وبداأت مرحلة جديدة يف 

حياتي.

ال�شيدلة يف تركيا
يف  جدية  الكليات  اأكرث  من  كانت  اأنقرة  بجامعة  ال�صيدلة  كلية 
اإدارتها ودرا�صتها, وكان علم ال�صيدلة يف ذلك ال�قت يعتمد اعتمادًا 
بها  يق�م  التي  ال�صيدالنية  الدوائية  الرتكيبات  واأ�صا�صيًا على  كبريًا 
ال�صيديل بنف�صه, وكان املعمل ه� الق�صم االأ�صا�صي يف اأي �صيدلية. 
ولذلك فقد كان االهتمام كبريًا وم��صعًا يف درا�صة النباتات واالأع�صاب 
الطبية والت�صنيع الدوائي والكيمياء التحليلية اإ�صافة للم�اد االأخرى 
كالفارماك�ل�جي والف�صي�ل�جي وال�صم�م, ف�صاًل عن م�اد مثل الغذاء 
والتحليل الغذائي وامليكروبي�ل�جي والت�صريح... اإلخ. وكان لكل مادة 

من هذه امل�اد خمترباتها اخلا�صة بها.

اأما  الرتكية  باللغة  كانت  كلها  والكتب  والتعامل  وال�صرح  الدرو�س 
امل�صطلحات العلمية واملتعارف عليها عامليًا فكانت تكتب كما هي مع 
فرق طفيف يف اللفظ يتنا�صب مع اللهجة الرتكية. ومعظم اأ�صاتذتنا 
اآنذاك كان�ا من كبار ال�صن, مما اأك�صبنا واأفادنا كثريًا من خرباتهم 

الدرا�صية  امل�اد  بني  الربط  اأن  كما  واملتن�عة,  الط�يلة 
كان يتم ب�صكل من�صق ومدرو�س يك�صب الطالب الفائدة 
هناك  يكن  فلم  �صن�يًا  الدرا�صة  نظام  وكان  املرج�ة. 

نظام ال�صاعات اأو نظام الف�ص�ل.

رحلة جديدة تنتهي بي يف الريا�س
درا�صتي  اأنهيت   1978 عام  )ي�ني�(  حزيران  �صهر  يف 
اأن  وبعد  ال�صيدلة.  كلية  من  وتخرجت  اجلامعية 
اأمتمت اإجراءات ترجمة �صهادة التخرج وت�صديقها من 
حياتي  الأبداأ  ووطني  اأهلي  اإىل  عدت  املعنية,  اجلهات 
العملية يف �صهر�صبتمرب من ذلك العام من خالل دائرة 
ال�صحة بقطاع غزة و�صمال �صينا )كما كانت ت�صمى يف 
ثم  القطاع,  م�صت��صفات  يف  عملت  وقد  ال�قت(.  ذلك 
م�صئ�لية  ت�صلمت  وبعدها  بغزة,  ال�صفاء  م�صت�صفى  يف 
م�صت�دع االأدوية املركزي باملنطقة. اإال اأن م�صت�ى املعي�صة يف قطاع 
غزة مل يكن يت�افق مع طم�حاتي وم�صئ�ليات احلياة التي كانت يف 
انتظاري, وخ�ص��صًا لبناء اأ�صرة, وحتمل بع�س العبء عن والدي يف 
درا�صتهم  بداأوا  الذين  الأ�صقائي  الدرا�صة اجلامعية  دفع م�صاريف 

اجلامعية.

وزارة  مع  للتعاقد  وفقت  اأن  اإىل  اأخرى  فر�س  عن  بالبحث  بداأت 
كانت  ال��صطى )كما  باملنطقة  ال�صحية  ال�صئ�ن  ال�صحة/ مديرية 
1982/4/17م(,  )امل�افق  1402/5/23هـ  بتاريخ  اآنذاك(  ت�صمى 
وح�صرت اإىل الريا�س عن طريق عمان ليتم تعييني يف م�صت�دعات 
ال�صئ�ن ال�صحية بالريا�س التي بقيت اأعمل بها فرتة ت�صل اإىل اأحد 
ال�صركة  مع  للعمل  انتقلت   1992 اأغ�صط�س  �صهر  ويف  عامًا.  ع�صر 
زلت  ال  حيث  فارما(  )�صتك�  املحدودة  للتجارة  العاملية  ال�صع�دية 

اأعمل حتى االآن.

ذكرياتي عن تركيا ممتعة وجميلة جدًا... فه� بلد خالب بطبيعته 
وال�صعب  التاريخية.  واآثاره  بح�صارته  وغني  واملتن�عة,  اجلميلة 
والرتتيب  والنظافة  النظام  ويحرتم  ون�صيط,  �صهم  �صعب  الرتكي 
�صرقية.  عادات  العظمى  غالبيتها  يف  وعاداتهم  ملح�ظ,  ب�صكل 
اأن  اإال  اأوروبي  املدن  وظاهر  علماين  الدولة  نظام  اأن  من  وبالرغم 
الغالبية العظمى )اأكرث من 98%( هم م�صلم�ن ويعتزون باإ�صالمهم 
القرى  وعم�م  تركيا  و�صرق  و�صط  يف  خ�ص��صًا  ذلك  والحظت 
البلد  ذلك  تركيا  اإىل  بانتمائهم  جدًا  يعتزون  واالأتراك  واالأرياف. 
الذي كان اإمرباط�رية عظمى لفرتة ط�يلة �صجلها التاريخ. ويل�م�ن 
يف  احللفاء  �صد  حروبهم  زمن  معهم  وق�فهم  لعدم  ب�صدة  العرب 

احلرب العاملية االأوىل وما تبعها من اأحداث.
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املري�س  رعاية  يف  ال�صيديل  بها  يق�م  التي  املجه�دات  عظم  مع 
ا�صتخدامه  واأمان  فعالية  ل�صمان  وتعليمات  باالإر�صادات  وتزويده 
لالأدوية, اإال اأن ال�اقع املر ي�صهد باأن البع�س ال زال غري مدرك لهذه 
ال�صبيل. ويف �صياق ذلك فاإن هناك  التي تقدم يف هذا  املجه�دات 
التي يعي�صها ال�صيديل يف عمله ي�ميًا, فعلى  الكثري من الق�ص�س 
�صبيل املثال ال احل�صر قد تفاجاأ با�صتخدام املري�س للدواء ب�صكل 
خاطئ يف حني يك�ن الطبيب غافاًل عن تنبيه املري�س لذلك, وقد 
واجهت �صخ�صيا ذات ي�م مري�صًا و�صفت له حتاميل كان يظن اأنها 

اأقرا�س ت�ؤخذ عن طريق الفم !!

اجلندي اجملهول !!
حممد احلميدي

فني �صيدلة مبدينة �صلطان بن عبدالعزيز للخدمات االإن�صانية

لكافة  كاماًل  �صاماًل  ديًنا  بك�نه  احلنيف  االإ�صالمي  ديننا  يتميز 
مناحي احلياة,  ولقد كفل ال�صرع خم�صة كفايات للفرد وعلى راأ�صها 
امللة  �صمات هذه  اأبرز  ه�  والعلم  على �صحة جيدة.  القائمة  حياته 
املباركة, حني ن�ه ال�صرع بف�صله وعظيم قدره, وجعل الأهله املكانة 
العليا والعاقبة املر�صية,  وكانت اأول كلمة تنزل من القراآن الكرمي 
هي اأقرا, ومن ذلك ق�له تعاىل: )وقل رب زدين علما(  طه:,114 
ا  وق�ل الر�ص�ل الكرمي  �صلى اهلل عليه و�صلم : )َمْن ُيِرد اهلل ِبِه َخرْيً

ين(. متفق عليه. َهُه يِف الدِّ ُيَفقِّ

ومع تقدم احلياة وتعّقد االأعمال, اأ�صحى من ال�صرورة على اجلميع 
وبالذات اأ�صحاب املهن املتخ�ص�صة اأن يك�ن�ا ملمني ب�صكٍل منا�صب 
عالقتهم  عن  ف�صاًل   , اأعمالهم  يف  �صرعي  علٍم  من  يحتاج�نه  مبا 
ال�صيادلة,  جمه�ر  راأ�صهم  على  يربز  املهنيني  ه�ؤالء  ومن  بربهم, 

الصيدالني وحاجته للعلم الشرعي
عبدالرحمن بن �شلطان ال�شلطان

مدير العالقات احلك�مية ب�صركة
 اجلزيرة لل�صناعات الدوائية

وذلك ل�ج�د العديد من الق�صايا و املت�صابهات التي ت�اجههم ي�مًيا, 
والتي حتتاج اإىل ق�ٍل ف�صٍل من �صرعنا احلنيف يف مهنة تتعامل مع 

حياة الب�صر واأعرا�صهم ب�صكل مبا�صر.

يق�ل د. �صالح ال�صاوي و د.عبداهلل امل�صلح يف كتابهم القيم )ما 
ال ي�صع التاجر جهله( , �س18: )داأب امل�صلم�ن ط�ال تاريخهم الذى 
ومهنة  �صنعة  ذي  كل  يك�ن  اأن  احلياة   �صناعة  يف  بالدخ�ل  امتالأ 
عقيدتهم  م�صلمات  يف  ا�صتقر  ملا  وذلك  ال�صرعية,  باأحكامها  ا  ملمًّ
ي�صدر  فعل  من  فما  كلها,  احلياة  ت�صتغرق  ال�صرعية  االأحكام  اأن 
اأن امل�صلم ال يعذر بجهله من  اإال وهلل فيه حكم( وحيث  اإن�صان  عن 
على  ال�اجب  من  ي�صبح  واملعامالت,  والعبادات  العقيدة  م�صائل 
اأن يطلع على االأحكام ال�صرعية اخلا�صة مبهنته. ف�صاًل  ال�صيديل 
يف  االأخالقية  الق�صايا  و  االآداب  من   االإ�صالم  م�قف  معرفة  عن 

.Ethics املهنة

االإ�صالم,  اأمة  يف  كبري  ف�صٍل  من  الدواء  وعل�م  لل�صيدلة  كان  وملا 

لدى  املفاهيم اخلاطئة  من  الكثري  يغري  ال�صيديل عندما  اإن 
�ص�ف  وحينئذ  حياتهم,  يف  فرقًا  �صيحدث  املر�صى  بع�س 
قدم  قد  باأنه  الفرحة  تغمره  رائع  اإح�صا�س  ال�صيديل  ينتاب 
يف  املجه�ل  كاجلندي  اأنه  بداخله  اعتقد  رمبا  اأنه  ول�  �صيئًا, 
الفريق  اأفراد  بقية  �صاركت  ول�  بدوره.  اأحد  ي�صعر  ال  املعركة 
الق�ص�س,  هذه  مثل  اأخرى  اأق�صام  يف  يعمل�ن  ممن  ال�صحي 
فاإن بع�صهم قد يعار�صك والبع�س قد يرى اأنك مل تقم �ص�ى 
ب�اجبك املعتاد وال يعني ذلك اأن هذا الدور يخ�لك لتك�ن ذلك 

اجلندي املجه�ل.

معينه  عله  لديه  مري�صًا  لدي  اإن  يق�ل  قد  مثاًل  فاملمر�س 
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يجب على العامل بها اأن يحت�صب اأجر ممار�صته عند اهلل تعاىل, و اأن 
يجدد النية و يعقد االأمل يف خدمة دين اهلل وامل�صلمني, واأن يحفظ 
اإىل �صدور كتاٍب  ولعلنا ن�صري هنا  اأ�صرارهم.  اأعرا�صهم وال يف�صي 
جامٍع م�ؤخًرا يف م�صر مل�لفه د. خالد اأب� زيد الطماوى بعن�ان )فقه 
التي ال  ال�صرعية  اأهم امل�صائل  ال�صيديل امل�صلم( يلقي ال�ص�ء على 
ي�صع ال�صيديل اجلهل بها يف جمال عمله, و لكن من جهة اأخرى من 
املعل�م  اأن مهنة ال�صيدلة تتميز بتن�ع تخ�ص�صاتها, لذا لي�س  من 
املعق�ل االإملام بكافة ج�انبها, بل من باب اأوىل االأهتمام باجل�انب 
ال�صرعية للتخ�ص�س ال�صيدالين الدقيق ثم االإ�صهام مبعرفة ما يهم 

التخ�ص�صات ال�صيدالنية االأخرى.

اإن من ال�صروري اأن يك�ن ال�صيديل عاملًا و مطلًعا على  اأحكام التطبب 
والتداوي , ومن ذلك عالقة ال�حي بالدواء, اأحكام التداوي العامة,  
كان  �ص�اء  املري�س  نح�  ال�صيديل  م�صئ�ليات  باملحرمات,  التداوي 
اأهلية )�صيدلية املجتمع(. كما  اأو يف �صيدلية  امل�صت�صفى  عاماًل يف 
اأهل  اأحكام  ال�ص�ؤال عن  اإىل  اأن ال�صيديل قد يتعر�س يف �صيدليته 
اأداء الطاعات, واالإ�صارة  االأعذار من املر�صى لداللتهم على كيفية 
اإىل الرخ�س ال�صرعية اخلا�صة بهم يف م�صائل الطهارة وال�صالة, 
�صهر  خالل  وبالذات  االأدوية  من  املفطرات  وغري  املفطرات  واإىل 
رم�صان, و كذلك اأحكام �صرف االأدوية املخدرة و النف�صية و اأدوية 

منع احلمل و نح�ها.

اأما ال�صيادلة العامل�ن يف مراكز االأبحاث فاإن  ال�ص�ابط ال�صرعية 
للتجارب الدوائية على االأحياء تقع على راأ�س اأول�ياتهم وغريها من 
االأحكام ذات العالقة. بينما ال�صيادلة العامل�ن يف املكاتب العلمية 
الفتاوى  و  الرتويج  و  الدعاية  �ص�ابط  ت�صبح  االأدوية  ل�صركات 
ال�صرعية ذات اأهمية �صديدة لهم, و بالذات ح�ل الهدايا الدعائية و 
ا اجلديدة منها. واالأمر  تنظيم الربامج الرتويجية لالأدوية وخ�ص��صً
وا�صعة يف  امل�صاحة  وهنا  املجال,  امل�صتثمرين يف  بال�صيادلة  يت�صل 
من  الكثري  ونح�ها.وهناك  التم�يل  و  البي�ع  اأحكام  على  التعرف 
ال�صيادلة  زمالئنا  لها  يتعر�س  التي  املتن�عة  االإ�صكاالت  و  امل�صائل 

كثرًيا يف جماالت عملهم املختلفة و اليت�صع املجال لعر�صها كلها.

اإننا مطالب�ن اأواًل باالهتمام بهذا اجل�انب املهمة يف حياتنا الي�مية 
بداية من الدار�صة اجلامعية لل�صيادلة بتخ�ص�س �صاعات درا�صية 
عر�س تلك الق�صايا واإجالء م�قف ال�صرع احلنيف منها, ف�صاًل عن 
�صرورة اأن يق�م ال�صيادلة بتن�صيط دورهم يف جمع الفتاوى املتعلقة 
تعم,  الفائدة  لعل  اإلكرتوين  م�قع  اأو  كتاب  يف  ون�صرها  مبهنتهم 

وي�صتفيد بخريها عم�م امل�صلمني.

له  دعمي  ول�ال  وبت�جيهاتي  مب�صاعدتي  حلها  ا�صتطاع 
)بعد اهلل( ملا ا�صتطاع حتى ال��ص�ل اإليك الأخذ عالجه, 
فاأنا من ي�صتحق هذا اللقب ! وقد يق�ل الطبيب املعالج 
مثله وكذلك االأخ�صائي االجتماعي وقد ي�صل االأمر اإىل 
م�ص�ؤول االأمن خارج املبنى فه� يرى باأن له الدور االأمثل 
يك�ن هذا اجلندي  اإذن من   ! اللقب  بهذا  االأجدر  واأنه 

املجه�ل حقًا ؟ وهل البد منه ؟!

العظيمة  الكتيبة  هذه  فاإن   .. املت�ا�صع  راأيي  ح�صب 
جندي  ه�  منهم  واحد  وكل  اأكفاء,  جن�د  على  حتت�ي 
جمه�ل يف �صبيل رعاية املري�س, وهذا ه� لب التكامل 
�صحية  خدمة  اأف�صل  لتقدمي  ال�صحيني  للمتخ�ص�صني 

تع�د على املري�س بالفائدة العظمى.
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ال�ص�دوك� لعبة ذهنية يابانية, ال تتطلب اأي عمليات ح�صابية. اأمامك �صبكة من 81 خانة �صغرية مق�صمة 
على  9 مربعات كبرية يحت�ي كل منها على 9 خانات. عليك اأن تق�م باإكمال ال�صبكة ب�ا�صطة اأرقام من 
1 اإىل 9 �صرط ا�صتعمال كل رقم مرة واحدة فقط )يف كل خط اأفقي, ويف كل خط عم�دي, ويف كل مربع 

من املربعات الت�صعة

اأرقام

�صع االأرقام التالية يف كل خط لتح�صل على النتيجة:
16  8  4  3  2

S U   D O K U

36914

8

35

312

43

285

58

1

19276

63

62

9
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جالك االأب, ما�صك يف يده ولده, اأعطاك ال��صفة... تقراها, وتلقى امل�ج�د دوا لفرط احلركة عند االأطفال... 
يطلب االبن من والده باأن يرفعه على الكر�صي املجاور ل�صباك ال�صيدلية...

بعد حلظات... ي�صتاأذنك االأب باأدب باأن يرتك ابنه دقائق معدودة يف رعايتك...
تنظر اإليه م�صتغربًا... يرحل البابا, دون اأن ي�صمع الرد, تاركًا ابنه ال�ديع, راميًا بنظراتك وراء ظهره...

ٌ على االأب, وتعد اللحظات ودقات قلبك, منتظرًا ع�دة االأب... تبداأ مبداعبة الطفل واأنت ناقُمُ
فجاأة...

نط ال�لد عند ال�صباك...
وبداأت يداه ال�صغريتان بال�صط� على كل ما يقع حتتهما...

ماذا تفعل ل� كنت مكاين؟؟؟

نط عند الشباك...

اإ�شراف : مها العجمي

ال �صك اأنها متر بنا العديد من امل�اقف واالأحداث, وت�صنع لنا ق�ص�صًا وترتك ذكريات.. ت�صكن دواخلنا وحتل� لنا حكايتها 
كلما دارت عجلة املا�صي وطاب ال�صمر... 

اإال اأنها يف وقتها كانت حمفزة لالإبداع رمبا, اأو مثرية للتعجب, اأو داعية للغ�صب. اأنا قد ت�صرفت من واقع ذلك امل�قف وتلقيت 
ال�صدمة االأوىل, ولكن ماذا عنك؟ ل� حطت بك االأيام  يف م�قف من تلك امل�اقف ... وطرح عليك هذا ال�ص�ؤال... ماذا ل� 

كنت مكاين؟؟!! 
ما الذي كنت �صتفعله؟؟ 

وكيف �صتت�صرف؟؟!!
هذه زاوية مل�اقف ي�اجهها ال�صيادلة وال�صيدالنيات ... نتعرف على كيفية ت�صرفهم ... وننتظر من اأعزائنا القراء ما تخط 

اأناملهم حروفه... وحتكي خياالتهم حكاياته...
وللردود املتميزة... ج�ائز قيمة...




